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1 INTRODUCERE 

1.1 INFORMAŢII GENERALE  

Lucrarea de faţă reprezintă Raportul de Mediu pentru planul urbanistic zonal ”Planul 
Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană” (denumit în prezentul raport şi “Modificare 
Plan Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industrială S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD 

CORPORATION S.A.”, respectiv PUZ sau PUZ 2006). Proiectul minier care face obiectul 

acestui plan aparţine S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. (RMGC).  

Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/08.07.2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi cu 
recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, 
împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului. 

Planul Urbanistic Zonal pentru Zona de Dezvoltare Industrială Roşia Montană Gold 
Corporation S.A. a fost iniţiat, elaborat şi aprobat pentru prima dată în anul 2002. 
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Alba Iulia a emis acordul de mediu pentru acest plan. 

Planul urbanistic zonal elaborat şi aprobat în anul 2002 prevede, pentru arealul avut în 
vedere, funcţiunile de: zonă industrială, zonă de depozitare, zonă căi de comunicaţie, zonă 
de echipare tehnico-edilitară, zonă de protecţie şi zonă de locuit.  

În acest areal a fost propusă realizarea Proiectului Roşia Montană constând din: 

 extragerea minereului auro-argentifer în cariere; 

 depozitarea deşeurilor de producţie – roci sterile şi sterilele de procesare în facilităţi 
specifice, respectiv, halde de roci sterile şi iaz de decantare; 

 procesarea minerului auro-argentifer în cadrul unei uzine de procesare, printr-o 
tehnologie modernă specifică recuperării metalelor preţioase din minereu; 

 colectarea, stocarea şi epurarea apelor acide în vederea reutilizării şi/sau a asigurării 
debitului salubru în văile Roşia şi Corna; 

 realizarea drumurilor de acces şi a drumurilor tehnologice (transport minereu şi roci 
sterile). 

Se precizează că elaborarea PUZ din anul 2002 a fost efectuată în paralel cu elaborarea 
Planului Urbanistic General Roşia Montană, aprobat de asemenea, în anul 2002. Toate 
prevederile incluse în PUG Roşia Montană au fost preluate şi în PUZ 2002. De asemenea, 
procedura de avizare s-a desfăşurat în paralel. În ianuarie 2008, Curtea de Apel Alba Iulia a 
admis în mod irevocabil, excepţia de nelegalitate cu privire la hotărârile nr. 45 şi 46 ale 
Consiliului Local Roşia Montană din 19 iulie 2002, care aprobau planul de urbanism general 
al comunei Roşia Montană, respectiv planul urbanistic zonal – Zona de Dezvoltare 
Industrială Roşia Montană Gold Corporation S.A., instanţa constatând nelegalitatea 
hotărârilor Consiliului Local Roşia Montană nr. 45 şi 46/2002 prin decizia nr. 75/CA/2007, 
motivat de faptul că doi consilieri ai Consiliului Local Roşia Montană care au votat în 
favoarea aprobării hotărârilor menţionate mai sus s-au aflat într-un conflict de interese, 
aceşti consilieri având la acea dată şi calitatea de salariaţi ai S.C. Roşia Montană Gold 
Corporation S.A. Cu toate acestea, în afară de admiterea acestei excepţii de nelegalitate, 
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instanţa a constatat însă legalitatea hotărârilor nr. 45 şi 46/2002 sub celelalte aspecte 
deduse judecăţii statuând că  

hotărârile atacate au fost emise cu respectarea celorlalte condiţii legale necesare pentru 
luarea unor astfel de decizii. 

Hotărârea Consiliului Local Roşia Montană nr. 1/29.01.2009 a refăcut votul necesar 
remedierii lipsurilor vechilor hotărâri ale Consiliului Local Roşia Montană nr. 45 şi 46/2002 de 
aprobarea a planului de urbanism general, respectiv la planului de urbanism zonal al 
comunei Roşia Montană. În acest fel, Consiliul Local Roşia Montană a respectat obligaţiile 
legale ce-i revin în vederea desfăşurării activităţii de urbanism şi a asigurat respectarea unei 
hotărâri judecătoreşti pronunţată de o instanţă competentă prin adoptarea hotărârii nr. 
1/2009. 

Planul de urbanism general al comunei Roşia Montană, respectiv planul de urbanism zonal 
– Zona de Dezvoltare Industrială Roşia Montană Gold Corporation S.A. aprobate în anul 
2002 sunt aceleaşi planuri reconfirmate în anul 2009. 

Trebuie specificat faptul că pentru Proiectul minier Roşia Montană, ce face obiectul planului 
evaluat în prezentul Raport de mediu, au fost elaborate şi depuse la Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, la data de 15 mai 2006, Raportul la studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului şi planurile de management de mediu şi social, în vederea obţinerii 
acordului de mediu. Toate aceste documente au fost elaborate în detaliu, evaluarea 
impactului asupra mediului fiind bazată pe metode expert. Deoarece planul ce face obiectul 
prezentului Raport de mediu nu prevede nici o modificare a proiectului minier al cărui impact 
asupra mediului a fost evaluat în Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului, rezultatele incluse în acest document au fost utilizate şi pentru evaluarea necesară 
Raportului de mediu.  

În cursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului au fost efectuate 
unele modificări ale variantei iniţiale a proiectului minier, în vederea diminuării impactului 
negativ al activităţilor de extracţie şi de procesare propuse, în special asupra zonei protejate 
şi a monumentelor naturale din areal. Principalele modificări ale proiectului vor avea un 
impact pozitiv asupra mediului natural şi construit.  

În vederea asigurării cadrului legal de realizare a modificărilor propuse prin noua variantă a 
Proiectului minier Roşia Montană, în anul 2006 a fost elaborat un nou plan urbanistic zonal, 
respectiv Plan Urbanistic Zonal ”Zona Industrială Roşia Montană” (denumit, în cuprinsul 
prezentului Raport şi „Modificare Plan Urbanistic Zonal pentru Zona de Dezvoltare 
Industrială Roşia Montană”, respectiv PUZ 2006).  

Astfel, în vederea fundamentării propunerilor făcute în cadrul PUG – Roşia Montană şi, în 
conformitate cu acesta, S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. a solicitat, pentru zona 
studiată aflată pe teritoriul administrativ al comunei Roşia Montană, comunei Bucium şi al 
oraşului Abrud, întocmirea unui plan urbanistic zonal şi a Regulamentului de urbanism 
aferent, documente care să reglementeze intervenţiile ulterioare în ceea ce priveşte 
amplasarea obiectivelor industriale: uzina de procesare, carierele de exploatare, sistemul 
iazului de decantare, haldele de steril, halda de minereu sărac şi depozitul de deşeuri inerte 
(deşeuri din construcţii şi din demolări), cariera de andezite Şulei şi cariera de gresii “Pârâul 
Porcului”, stivele de sol vegetal, barajul şi iazul de colectare ape acide Cetate, zona de 
depozitare explozivi, canalele de colectare/deviere a apei, organizarea de şantier, drumurile 
de exploatare şi de acces la uzina de procesare necesare, pe teritoriul comunelor Roşia 
Montană şi Bucium şi a oraşului Abrud.  
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Elaborarea PUZ 2006, în conformitate cu prevederile documentaţiile de urbanism aplicabile 
în unităţile administrativ-teritoriale relevante, a fost efectuată, de asemenea, pentru 
preluarea elementelor din studiile de fundamentare elaborate după anul 2002, pentru a avea 
imaginea completă a dezvoltării pe termen lung. 

Planul urbanistic zonal PUZ 2006 a fost elaborat de S.C. PROIECT ALBA S.A. – Alba Iulia.  

Raportul de mediu reprezintă documentul care conţine informaţiile şi concluziile evaluării de 
mediu pentru acest plan urbanistic zonal. 

PUZ 2006 a parcurs etapele de consultare publica la Roşia Montană, Bucium, Abrud şi 
Câmpeni şi în 2006 la Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba înaintea declanşării procedurii 
de evaluare de mediu pentru planuri şi programe (SEA). 

1.2 EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME 

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe poate fi definită ca un proces oficial, 
sistematic şi cuprinzător de evaluare a efectelor unei strategii, ale unui plan sau program 
şi/sau ale alternativelor acestora, incluzând raportul scris privind rezultatele acestei evaluări 
şi utilizarea acestor rezultate în luarea deciziilor. 

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe reprezintă un proces de evaluare – aplicat la 
un stadiu raţional de timpuriu al elaborării strategiilor, planurilor sau programelor – a calităţii 
mediului şi a consecinţelor implementării acestora, astfel încât să se asigure că orice 
consecinţă este evaluată în timpul elaborării şi înainte de aprobarea oficială a strategiilor, 
planurilor sau programelor. Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi programe oferă 
publicului şi altor factori interesaţi oportunitatea de a participa şi de a fi informaţi cu privire la 
deciziile care pot avea un impact asupra mediului şi a modului în care au fost luate. 

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului a fost adoptată în legislaţia 
naţională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe. Lista planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 
nr. 1076/08.07.2004 a fost aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor 
nr. 995/2006. Prin OM nr. 995/2006 se prevede că planurile urbanistice zonale intră sub 
incidenţa HG nr. 1076/08.07.2004.  

În conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluării de 
mediu pentru PUZ 2006 a cuprins următoarele etape: 

 pregătirea de către titular a primei versiuni a planului; 

 notificarea de către titular a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba şi informarea 
publicului; 

 etapa de constituire a Comitetului special constituit format din reprezentanţi ai Instituţiei 
Prefectului Judeţului Alba, Consiliului Judeţean Alba, Agenţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, 
Administraţiei Naţionale “Apele Române” – filiala Târgu Mureş, Administraţiei Naţionale 
“Apele Române” – Direcţia Târgu Mureş, Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Naţional al Judeţului Alba, Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba, 
Direcţiei Judeţene de Drumuri, Sistemului Hidrotehnic Arieş, Primăriei Oraşului Abrud, 
Primăriei Comunei Roşia Montană, Primăriei Comunei Bucium, Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba Iulia, C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, C.N.C.A.F. MINVEST 
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S.A. Deva – Filiala RoşiaMin S.A. Roşia Montană, S.C. Cuprumin S.A. Abrud, ONG “Pro 
Roşia”, S.C. WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING S.R.L., S.C. Unitatea de Suport 
pentru Integrare S.R.L., precum şi ai titularului, realizată de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Alba; 

 etapa de încadrare realizată de Comitetul special constituit; 

 etapa de constituire a Grupului de Lucru format din: reprezentanţi ai S.C. ROŞIA 
MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. – titularul planului, reprezentanţi cu capacitate 
de expertiză tehnică din cadrul autorităţilor/instituţiilor/organizaţiilor implicate în Comitetul 
special constituit, experţi din cadrul societăţilor de consultanţă atestate, implicate în 
efectuarea evaluării de mediu pentru plan; 

 etapa de definitivare a planului şi de realizare a raportului de mediu, efectuată de experţii 
din cadrul societăţilor de consultanţă, cu consultarea şi cu participarea largă a Grupului 
de Lucru în cadrul mai multor întâlniri; 

 supunerea proiectului de plan şi a raportului de mediu consultărilor şi dezbaterilor 
publice, realizată de autorităţile competente de mediu şi de alte autorităţi împreună cu 
titularul planului. 

Pe baza opiniilor autorităţilor competente de mediu şi a altor autorităţi în cadrul etapei de 
analiză a raportului de mediu şi pe baza comentariilor publicului, vor fi elaborate formele 
finale ale planului şi raportului de mediu.  

Se precizează că membrii Grupului de Lucru au fost consultaţi, în cadrul întâlnirilor de lucru, 
în legătură cu toate elementele cheie necesare efectuării evaluării de mediu conform 
cerinţelor HG nr. 1076/08.07.2004, şi anume: 

 conţinutul raportului de mediu; 

 relaţia planului cu alte planuri şi programe; 

 problemele de mediu existente în zonă; 

 factorii/aspectele de mediu cu relevanţă pentru plan;  

 obiectivele de mediu relevante pentru plan, ţintele şi indicatorii; 

 criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale ale planului asupra 
mediului; 

 categoriile de impact, formatul şi conţinutul matricii de evaluare a efectelor semnificative 
potenţiale asupra mediului ale prevederilor planului; 

 nivelul de extindere şi de detaliere a evaluării de mediu, respectiv, a raportului de mediu; 

 evaluarea alternativelor şi selectarea celor mai bune opţiuni pentru protecţia mediului; 

 concluziile cu privire la rezultatele evaluării de mediu;  

 propunerile pentru reducerea/eliminarea impactului planului asupra mediului; 

 propunerile privind monitorizarea prevederilor planului cu privire la reducerea/eliminarea 
efectelor negative asupra mediului şi monitorizarea efectelor planului asupra mediului. 

Opiniile membrilor Grupului de Lucru au fost incluse în procesul de evaluare de mediu şi în 
elaborarea raportului de mediu.  

Se menţionează faptul că, pentru fiecare întâlnire a Grupului de Lucru, titularul planului 
împreună cu experţii societăţilor de consultanţă au pregătit materiale adecvate subiectelor 
abordate, pentru a facilita activitatea membrilor Grupului de Lucru. După fiecare întâlnire a 
Grupului de Lucru a fost redactată o minută detaliată a întâlnirii. Copiile agendelor propuse 
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pentru întâlnirile Grupului de Lucru, ale listelor participanţilor şi ale minutelor întâlnirilor 
Grupului de Lucru sunt prezentate în Anexa nr. 1. 

1.3 CONŢINUTUL RAPORTULUI DE MEDIU 

În cele ce urmează sunt descrise succint aspectele care au fost abordate în fiecare capitol al 
Raportului de mediu pentru planul urbanistic zonal PUZ 2006.  

Conţinutul Raportului de mediu pentru plan a fost stabilit în conformitate cu cerinţele Anexei 
nr. 2 la HG nr. 1076/2004, întregul proces de evaluare şi de elaborare a Raportului de mediu 
fiind efectuat în acord cu cerinţele HG nr. 1076/2004 şi cu recomandările cuprinse în 
Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu Agenţia 
Naţională de Protecţia Mediului. Conţinutul Raportului de mediu a fost aprobat de Grupul de 
Lucru.  

O prezentare a conţinutului Raportului de mediu în comparaţie cu cerinţele Anexei nr. 2 la 
HG nr. 1076/2004 este prezentată în tabelul alăturat (Tabel 1).  
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Tabel 1 Conţinutul Raportului de mediu pentru planul urbanistic zonal ”Zona Industrială Roşia Montană (respectiv “Modificare 
PUZ zona industrială Roşia Montană”) comparativ cu cerinţele HG nr. 1076/2004 – Anexa nr. 2 

 

Conţinutul Raportului de mediu pentru PUZ  Conţinutul cadru al Raportului de mediu conform         
HG nr. 1076/2004, Anexa nr. 2 

Capitolul 1: Introducere - 

Capitolul 2: Conţinutul şi obiectivele principale ale planului 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană 

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale 
planului sau programului, precum şi a relaţiei cu alte planuri 
şi programe relevante 

Capitolul 3: Starea actuală a mediului în zona Modificare PUZ 
zona industrială Roşia Montană 

2. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale 
evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului 
sau programului propus 

Capitolul 4: Aspecte actuale de mediu relevante pentru zona 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană 

 

3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată 
semnificativ 

4. Orice problemă de mediu existentă, care este relevantă 
pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de 
orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu, 
cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile 
speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Capitolul 5: Obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană 

 

5. Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel 
naţional, comunitar sau internaţional, care sunt relevante 
pentru plan sau program şi modul în care s-a ţinut cont de 
aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în 
timpul pregătirii planului sau programului 

Capitolul 6: Metodologia de evaluare a efectelor asupra 
mediului generate de Modificare PUZ zona industrială Roşia 
Montană 

- 

Capitolul 7: Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra 
mediului asociate Modificare PUZ zona industrială Roşia 
Montană şi măsuri de prevenire şi de reducere a efectelor 
negative asupra mediului  

 

6. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv 
asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea 
umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile 
materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi 
arheologic, peisajul şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori 

7. Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv 
asupra sănătăţii, în context transfrontieră 

8. Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa 
cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al 
implementării planului sau programului 

Capitolul 8: Evaluarea alternativelor 

 

9. Expunerea motivelor care au condus la selectarea 
variantelor alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat 
evaluarea, inclusiv orice dificultăţi (cum sunt deficienţele 
tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate în prelucrarea 
informaţiilor cerute 

Capitolul 9: Propuneri privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării Planului - Modificare PUZ zona 

10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru 
monitorizarea efectelor semnificative ale implementării 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 

 
 

  Page 8 of 302 

industrială Roşia Montană planului sau programului 

Capitolul 10: Rezumat fără caracter tehnic 11. Un rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate 
conform prevederilor prezentei anexe 

Capitolul 11: Concluzii şi recomandări  - 
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Mai jos se prezintă, în sinteză, conţinuturile capitolelor 2 – 11 din cuprinsul prezentului 
Raport de mediu. 

Capitolul 2: Conţinutul şi obiectivele principale ale planului Modificare PUZ zona 
industrială Roşia Montană 

În acest capitol sunt prezentate obiectivele principale ale Proiectului minier Roşia 
Montană, ce face obiectul PUZ. De asemenea, este prezentată o sinteză a conţinutului 
acestui plan urbanistic zonal, inclusiv a propunerilor de dezvoltare zonală şi a 
regulamentului local de urbanism. Totodată, sunt prezentate relaţia PUZ cu alte planuri, 
precum şi aspectele legislative specifice.  

Capitolul 3: Starea actuală a mediului în zona Modificare PUZ zona industrială Roşia 
Montană 

În acest capitol este prezentată starea actuală a mediului natural şi construit din zona 
avută în vedere de PUZ, pe factori de mediu, cu focalizare pe dezvoltarea zonei cu 
funcţionalităţi industriale stabilite prin PUG şi PUZ 2002 şi relaţia cu patrimoniul cultural, 
arhitectonic şi arheologic, din Roşia Montană şi din zonele adiacente. Au fost luaţi în 
considerare acei factori de mediu care pot fi influenţaţi, pozitiv sau negativ, de 
prevederile PUZ. De asemenea, este analizată evoluţia probabilă a mediului în cazul în 
care nu se vor implementa prevederile PUZ. 

Capitolul 4: Aspecte actuale de mediu relevante pentru zona Modificare PUZ zona 
industrială Roşia Montană 

În acest capitol au fost identificate caracteristicile de mediu ale zonei şi problemele de 
mediu relevante pentru zona PUZ, pe baza datelor referitoare la starea actuală a 
mediului. 

Capitolul 5: Obiectivele de protecţia mediului relevante pentru Modificare PUZ zona 
industrială Roşia Montană 

În acest capitol sunt prezentate obiectivele de protecţia mediului identificate pentru 
diferiţi factori de mediu, relevante pentru PUZ, în acord cu legislaţia şi strategiile 
naţionale şi ale Uniunii Europene. S-au stabilit ţintele pentru atingerea acestor obiective, 
precum şi indicatorii care vor servi pentru monitorizarea şi cuantificarea acţiunilor pentru 
protecţia mediului şi ale efectelor planului asupra calităţii mediului.  

Capitolul 6: Metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului generate de Modificare 
PUZ zona industrială Roşia Montană 

În acest capitol este prezentată metodologia de evaluare a prevederilor PUZ în raport cu 
obiectivele de mediu identificate în Capitolul 5. Sunt definite categoriile de impact, 
precum şi criteriile pentru evaluarea impactului stabilite pentru fiecare factor/aspect de 
mediu. Evaluarea de mediu se bazează pe metode expert, rezultatele fiind prezentate 
sintetic prin utilizarea unei matrici în care impactul prevederilor PUZ asupra mediului 
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este evaluat în următorii termeni: pozitiv semnificativ, pozitiv, neutru, negativ 
nesemnificativ, negativ, negativ semnificativ. 

Capitolul 7: Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului asociate 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană şi măsuri de prevenire şi de reducere a 
efectelor negative asupra mediului  

În acest capitol sunt prezentate, pentru fiecare factor/aspect de mediu, formele de impact 
potenţial al prevederilor planului şi măsurile specifice pentru prevenirea şi reducerea 
impactului prevăzute prin planurile de management social şi de mediu asociate proiectului 
ce face obiectul planului. Rezultatele evaluării efectelor potenţiale asupra mediului au fost 
obţinute pe baza metodelor expert de predicţie a impactului specifice fiecărui factor/aspect 
de mediu, a criteriilor de evaluare şi a categoriilor de impact definite în Capitolul 6. Se 
precizează că rezultatele evaluării efectelor semnificative asupra mediului ale prevederilor 
proiectului ce face obiectul PUZ se referă la impactul rezidual, adică la acele efecte încă 
sesizabile după aplicarea măsurilor de prevenire şi de reducere a impactului. Evaluarea 
efectelor asupra mediului a fost făcută luând în considerare probabilitatea, durata, frecvenţa, 
reversibilitatea, natura cumulativă, riscul pentru sănătatea umană, extinderea spaţială, 
vulnerabilitatea zonei.  

Capitolul 8: Evaluarea alternativelor 

În acest capitol sunt prezentate şi evaluate, din punct de vedere al impactului asupra mediului, 
alternativele pentru implementarea proiectului minier. S-au avut în vedere diferitele alternative 
privind: data începerii activităţilor şi rata producţiei, amplasarea diferitelor componente şi 
suprafaţa ocupată, tehnologiile de procesare, depozitarea deşeurilor, transportul, închiderea 
activităţilor şi reabilitarea mediului. De asemenea, a fost analizată „alternativa zero”. 

Capitolul 9: Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementării 
planului Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană 

În acest capitol sunt prezentate propunerile pentru programul de monitorizare a 
implementării prevederilor PUZ privind prevenirea, reducerea sau eliminarea poluării 
mediului şi de monitorizare a efectelor planului asupra mediului. Sunt stabilite seturi de 
indicatori necesari pentru programul de monitorizare. 

Capitolul 10: Rezumat fără caracter tehnic 

În acest capitol este prezentată o sinteză a principalelor elemente ale Raportului de 
mediu, sinteză care să faciliteze publicului interesat cunoaşterea celor mai importante 
aspecte propuse de plan, a măsurilor prevăzute de acesta pentru atingerea obiectivelor 
de mediu, precum şi a rezultatelor evaluării de mediu. 

Capitolul 11: Concluzii şi recomandări  

În acest capitol sunt prezentate concluziile la evaluarea de mediu a planului Modificare 
PUZ zona industrială Roşia Montană şi recomandările necesar a fi luate în considerare 
la elaborarea formei finale a acestui plan.  
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2 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE 
PLANULUI MODIFICARE PUZ ZONA INDUSTRIALĂ 
ROŞIA MONTANĂ 

2.1 INTRODUCERE 

Proiectul minier care face obiectul planului urbanistic zonal ”Zona Industrială Roşia 
Montană” (respectiv “Modificare PUZ Zona Industrială Roşia Montană”) aparţine S.C. 
Roşia Montană Gold Corporation S.A., societate mixtă formată din acţionarii principali 
Gabriel Resources Limited (80,46 %) şi C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – România 
(19,31 %).  

Planul Urbanistic Zonal pentru Zona de Dezvoltare Industrială Roşia Montană Gold 
Corporation S.A. a fost iniţiat, elaborat şi aprobat pentru prima dată în anul 2002. Pentru 
acest plan au fost obţinute toate avizele şi acordurile necesare conform legislaţiei. Acest 
PUZ a fost aprobat de Consiliul Local al comunei Roşia Montană, de Consiliul Local al 
oraşului Abrud şi de Consiliul Judeţean Alba. De asemenea, pe baza Analizei de mediu 
ca parte integrantă a PUZ, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Alba Iulia a emis, 
pentru acest plan, Acordul de mediu nr. 181/03.07.2002.  

PUZ elaborat şi aprobat în anul 2002 prevede, pentru arealul considerat, următoarele 
funcţiuni: zonă industrială, zonă de depozitare, zonă căi de comunicaţie, zonă de 
echipare tehnico-edilitară, zonă de protecţie şi zonă de locuit. 

În perioada derulării procesului de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
Proiectul Roşia Montană, în vederea obţinerii acordului de mediu, au fost efectuate 
modificări ale proiectului minier în vederea diminuării impactului negativ al activităţilor de 
extracţie şi de procesare propuse, în special asupra zonei protejate şi a monumentelor 
naturale din areal. 

Principalele modificări ale proiectului Roşia Montană sunt minore şi au fost aduse în 
vederea creşterii performantelor de mediu şi socio-economice. Aceste modificări aduse 
proiectului constau în: 

 Modificarea geometriei unor obiective miniere pentru a nu afecta zonele protejate 
descoperite în urma cercetărilor arheologice.  

 Remodelarea carierelor de exploatare în scopul extinderii suprafeţei aferente Zonei 
de protecţie şi a zonei protejate Centrul Istoric Roşia Montană de la 59 ha (în PUZ 
2002) la 137,8 ha propus prin PUZ Zonă Construită Ptotejată (PUZ-CP). 

 Micşorarea suprafeţelor haldelor de roci sterile Cetate şi Cârnic, având în vedere 
noile prevederi ale Planului de închidere a viitoarei exploatări şi de reabilitare a 
mediului din zonele afectate, prin reumplerea carierelor Cârnic, Orlea şi Jig cu roca 
sterilă rezultată în urma exploatării. Singura carieră care va rămâne deschisă va fi 
Cetate, ca urmare a prevederilor legale cuprinse în Legea Minelor nr. 85/2003, 
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modificată prin Legea nr. 237/2004 şi completată prin Legea nr. 284/2005 şi OUG 
101/2007, care interzic blocarea unor resurse minerale prin rehaldare. 

 Remodelarea traseelor unor drumuri industriale prin ocolirea zonei protejate, în 
vederea reducerii impactului asupra Centrului Istoric Roşia Montană. 

 Introducerea unei conducte de alimentare cu apă din râul Arieş. 

 Reducerea suprafeţei zonei industriale aferente Proiectului Roşia Montană în 
favoarea instituirii şi extinderii zonei de protecţie a Zonei protejate Roşia Montană. 

 

Proiectul minier Roşia Montană prevede dezvoltarea exploatării miniere de aur şi argint 
din zona ce face obiectul licenţei de exploatare a RMGC, în judeţul Alba, precum şi o 
serie de alte obiective legate de patrimoniul cultural, de dezvoltarea socială şi 
economică a zonei, de protecţia mediului şi de dezvoltarea infrastructurii. Planul 
urbanistic zonal include atât obiectivele propriu-zise ale proiectului, cât şi regulamentul 
de urbanism pentru amplasarea facilităţilor necesare desfăşurării activităţilor industriale.  

Localitatea Roşia Montană este situată la 10 km de Abrud şi este cunoscută ca centru al 
exploatărilor aurifere încă din epoca romană sub numele de Alburnus Maior. Arealul în 
care este amplasat teritoriul administrativ al comunei Roşia Montană se învecinează la 
nord cu oraşul Câmpeni, la sud - vest cu oraşul Abrud, la est şi sud - est cu comunele 
Bistra, Lupşa şi Bucium, iar la vest cu comuna Sohodol. 

Localităţile componente ale teritoriului administrativ Roşia Montană sunt în număr de 15 
după cum urmează: Bălmoşeşti, Blideşti, Bunta, Cărpiniş, Coasta Henţii, Corna, 
Curături, Dăroaia, Gîrda-Bărbuleşti, Gura Roşiei, Iacobeşti, Ignăteşti, Soal, Ţarina, 
Vârtop şi centrul administrativ Roşia Montană. 

Teritoriul pe care se propune dezvoltarea exploatării miniere care face obiectul 
proiectului este situat în unităţile administrativ-teritoriale Roşia Montană, Abrud şi 
Bucium şi este în prezent reglementat de planurile de urbanism aprobate relevante 
pentru fiecare aceste unităţi administrativ-teritoriale. 

În vederea asigurării cadrului legal de realizare a modificărilor propuse prin noua 
variantă a Proiectului Roşia Montană, în anul 2006 a fost elaborat un nou plan urbanistic 
zonal, respectiv Planul Urbanistic Zonal ”Zona Industrială Roşia Montană” (respectiv 
„Modificare Plan Urbanistic Zonal pentru Zona de Dezvoltare Industrială Roşia 
Montană”). În acest PUZ s-a evaluat dezvoltarea activităţilor industriale pe termen lung, 
de circa 25 ani, aferente proiectului minier Roşia Montană, pentru toate fazele: 
construcţie, operare, închidere/reabilitare şi post închidere. În acest sens se precizează 
că în Planul Urbanistic General pentru Comuna Roşia Montană şi în PUZ Zona de 
dezvoltare industrială Roşia Montană, elaborate şi aprobate în anul 2002 se analizează 
numai o perioadă de 5 ani, durata de valabilitate a unui plan urbanistic. Ca urmare, în 
PUZ elaborat în anul 2002, carierele Jig şi Orlea au fost luate în considerare ca o fază 
viitoare a dezvoltării activităţii miniere, acestea urmând să intre în exploatare într-o 
perioadă ulterioară termenului de valabilitate al PUZ. Dovada certă că aceste cariere au 
fost luate în considerare în PUG şi PUZ din anul 2002 este declararea capacităţii anuale 
de producţie de 13 milioane de tone/an de minereu extras, pe o durată de aproximativ 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Pagina 13 din 302 

16 ani, capacitate care poate fi asigurată numai prin exploatarea celor patru cariere. 
Ambele planuri urbanistice fac referire la Studiul de Fezabilitate întocmit pentru 
zăcământul Roşia Montană, unde se fac precizări clare asupra zonelor urmând a fi 
exploatate, respectiv cele patru cariere: Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea. 

2.2 LEGĂTURA CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME 

2.2.1 Planuri şi programe la nivel local 

2.2.1.1 Planuri urbanistice generale ale localităţilor din aria de interes a PUZ 

Arealul pe care este propusă implementarea proiectului ce face obiectul PUZ sau a unor 
facilităţi aferente acestuia, include teritorii care aparţin mai multor unităţi administrative şi 
anume: comuna Roşia Montană, oraşul Abrud, oraşul Câmpeni şi comuna Bucium.  

În ceea ce priveşte comuna Roşia Montană, pe teritoriul căreia se află cea mai mare 
parte a zonei studiate, Planul Urbanistic General Roşia Montană fost elaborat în paralel 
cu PUZ din anul 2002, toate prevederile specifice din PUG fiind preluate în PUZ. PUG 
Roşia Montană a fost aprobat şi avizat în anul 2002 prin HCL nr. 45 din 2002 şi 
reconfimat prin HCL nr. 1 din 2009. Procedura de emitere a acordurilor de mediu pentru 
PUG şi pentru PUZ s-a desfăşurat în paralel, ambele planuri obţinând acordurile de 
mediu.  

Planul de urbanism general al comunei Roşia Montană, respectiv planul de urbanism 
zonal – Zona Industrială de dezvoltare a comunei Roşia Montană aprobate în anul 2002 
sunt aceleaşi planuri reconfirmate în anul 2009. 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Abrud se va afla o porţiune din iazul de decantare a 
sterilelor de procesare, barajul iazului de decantare, barajul secundar de retenţie cu 
iazul aferent şi lagunele de tratare. Planul Urbanistic General Abrud, actualizat, include 
prevederile cu privire la aceste facilităţi aferente zonei studiate.  

Pe teritoriul administrativ al oraşului Câmpeni se va realiza captarea de apă din râul 
Arieş şi va fi amplasată o porţiune din conducta de alimentare cu apă. Planul Urbanistic 
General Câmpeni a fost aprobat în 2008. S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. va 
solicita Departamentului de Urbanism din cadrul Primăriei Câmpeni includerea acestor 
facilităţi în PUG.  

Pe teritoriul administrativ al comunei Bucium se va afla o parte din drumul de acces 
către Roşia Poieni. Acest drum este necesar pentru relocarea DJ 742 situat pe valea 
Corna. Planul Urbanistic General Bucium, aprobat în 1999, necesită actualizarea în 
acord cu dezvoltarea prezentă şi viitoare a teritoriului administrativ al comunei. În 
prezent, din lipsă de fonduri, Consiliul Local Bucium nu a iniţiat actualizarea PUG.  

Se face precizarea că planul urbanistic zonal PUZ 2006 respectă prevederile cuprinse în 
planurile urbanistice generale şi în regulamentele de urbanism pentru oraşul Abrud şi 
pentru comuna Roşia Montană, unităţile teritoriale de referinţă avute în vedere fiind 
UTR1, UTR2, UTR2*1 şi UTR2*2. 
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Pentru reşedinţa comunei Roşia Montană şi pentru celelalte localităţi din cuprinsul 
acesteia, evoluţia va fi determinată de concretizarea investiţiilor S.C. ROŞIA MONTANĂ 
GOLD CORPORATION S.A. şi de realizarea dotărilor publice şi tehnico-edilitare. 

2.2.1.2 Planurile de amenajament silvic din aria de interes a PUZ 

Conform Legii 46/2008 – Codul Silvic, modul de gestionare a fondului forestier naţional 
se reglementează prin amenajamente silvice. 

Procedura de scoatere definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, precum şi 
condiţiile în care se poate formula o solicitare în acest sens, sunt reglementate în detaliu 
de Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, astfel cum a fost modificată şi completată, precum 
şi de Ordinul nr. 25/2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei 
valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau 
ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional.  

Datele necesare întocmirii documentaţiilor de scoatere din fond forestier se întocmesc în 
baza amenajamentelor silvice în vigoare. 

În vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru Proiect, RMGC va trebui să facă 
dovada deţinerii unui drept real asupra terenurilor ce vor face obiectul lucrărilor de 
construcţii. În acest scop, RMGC va adresa autorităţilor competente cereri pentru 
scoaterea din circuitul forestier a acelor suprafeţe de teren necesare pentru executarea 
lucrărilor de construcţii şi va urma procedura prevăzută de lege în acest scop. 

Întrucât ocuparea terenurilor în scopul dezvoltării Proiectului, inclusiv a celor care fac 
parte, la această dată, din fondul forestier naţional, se va face doar în cazul în care 
RMGC va obţine avizele şi acordurile prealabile necesare pentru implementarea 
Proiectului, procedura prevăzută de lege pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier 
naţional, respectiv procedura pentru utilizarea temporară a acestor terenuri, va fi urmată 
după data la care se vor fi obţinut aceste avize şi acorduri prealabile. 

După parcurgerea procedurii prevăzute de lege şi obţinerea unui drept real asupra 
acestor terenuri, RMGC va formula cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire în 
vederea executării lucrărilor de construcţie aferente Proiectului. 

2.2.1.3 Planuri urbanistice zonale din aria de interes a PUZ 

PUZ Noua Roşia Montană 

În vederea fundamentării propunerilor făcute în cadrul PUG – Roşia Montană şi în 
conformitate cu acesta, la solicitarea S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. a fost 
elaborat în anul 2003 un plan urbanistic zonal pentru o zonă cuprinsă în unitatea 
teritorială de referinţă (UTR) nr. 4. Planul reglementează intervenţiile ulterioare în ceea 
ce priveşte amenajarea noului centru administrativ al comunei împreună cu zone 
rezidenţiale, precum şi funcţiunile mixte de strictă necesitate, în vederea strămutării de 
gospodării din zona industrială a Proiectului minier Roşia Montană.  

Planul prevede dezvoltarea zonei în două etape:  
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 prima etapă – realizarea noului centru administrativ al comunei şi a zonei 
rezidenţiale corespunzătoare necesităţilor de strămutare, într-o perioadă de 5 – 8 
ani; 

 a doua etapă – realizarea de noi zone de locuit, într-o perioadă de 8 – 15 ani. 

Planul reglementează din punct de vedere legal regulile de bază privind autorizarea 
noilor construcţii.  

Zona inclusă în plan are o suprafaţă de 186 ha, amplasamentul propus strămutării, 
pentru prima etapă de implementare a planului, având 59,8 ha. Amplasamentul este 
situat în cea mai mare parte (50,33 ha) în intravilanul comunei Roşia Montană şi, parţial, 
în extravilanul (9,47 ha) acestei localităţi, conform PUG Roşia Montană. Zona este 
situată pe Dealul Piatra Albă, în sectorul de NV de comunei, între Valea Abrudului şi 
Valea Roşiei şi în imediata vecinătate a principalelor căi de comunicaţie rutiere.  

Pentru locuire sunt prevăzute parcele cu suprafaţa minimă de 300 m2.  

Prin plan este prevăzută următoarea zonificare: 

 Locuinţe şi funcţiuni complementare – 33,51 ha; 

 Zona mixtă – 16,47 ha; 

 Instituţii şi servicii de interes public – 5,87 ha; 

 Căi de comunicaţie şi transport – 19,91 ha; 

 Spaţii verzi, sport, agrement – 19,87 ha; 

 Construcţii tehnico-edilitare – 2,19 ha; 

 Gospodărie comunală – 12,60 ha; 

 Unităţi agricole – 11,46 ha; 

 Unităţi forestiere – 33,35 ha; 

 Terenuri neproductive – 30,17 ha. 

Echiparea edilitară va include: 

 alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat; 

 reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate pentru prima etapă a planului, 
iar pentru etapa a doua, colectarea apelor uzate în fose vidanjabile şi evacuarea 
acestora la staţia de epurare; 

 alimentare cu energie electrică; 

 reţele de telecomunicaţii; 

 managementul deşeurilor: colectare controlată, evacuare la un depozit autorizat din 
zonă. 

Noul centru administrativ va avea în componenţă (conform statutului de localitate de 
rang IV), următoarele dotări: 

 primărie; 
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 poliţie; 

 dispensar; 

 şcoală şi grădiniţă; 

 casă de cultură, cluburi şi bibliotecă; 

 poştă, telefoane şi CEC; 

 biserici; 

 comerţ, servicii; 

 piaţă; 

 parc de agrement şi locuri de joacă pentru copii; 

 alte spaţii administrative sau servicii. 

Pentru Planul urbanistic zonal Noua Roşia Montană există următoarele acte de 
reglementare:  

 Acord de mediu nr. 32/30.03.2003 emis de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului 
Alba; 

 Aviz Unic nr. 13/22.04.2003 emis de Consiliul Judeţean Alba; 

 Hotărârea nr. 20/24.04.2003 privind aprobarea PUZ emisă de Consiliul Local Roşia 
Montană.  

Zona studiată prin PUZ Noua Roşia Montană nu are legături funcţional-urbanistice cu 
zona studiată prin PUZ 2006.  

PUZ pentru zona construită protejată (Centrul Istoric) Roşia Montană 

Planul urbanistic zonal Centrul Istoric Roşia Montană este în curs de avizare, acesta 
având drept scop crearea cadrului legal pentru implementarea măsurilor de protejare, 
conservare şi valorificare a patrimoniului cultural al zonei.   

Zona construită protejată a localităţii Roşia Montană, denumită şi „Centrul Istoric Roşia 
Montană” a fost delimitată printr-un studiu preliminar intitulat „Studiu istoric – urbanistic – 
Completare a documentaţiei pentru PUG Roşia Montană”, având ca obiect 
restructurarea centrului istoric, completare la PUG, obţinându-se Avizul nr. 
61/14.02.2002 al Ministrului Culturii şi Cultelor – Direcţia Monumentelor Istorice. Zona 
construită protejată este o zonă din teritoriul administrativ al localităţii Roşia Montană, 
identificată cu ajutorul unor criterii de definire şi delimitată prin stabilirea suprafeţei 
comune de manifestare a acestora, pe baza studiilor istorice generale şi a studiilor 
istorice zonale, criteriile luate în considerare fiind: istorice, arhitectural-ambientale, 
urbanistice, semipublice, peisagistice. Prin Studiul istoric general s-au definit cele două 
zone istorice de referinţă:  

 Zona istorică de referinţă 1 – ZONA PROTEJATĂ (ZIR1); 

 Zona istorică de referinţă 2 – ZONĂ PURTĂTOARE DE DEZVOLTARE TURISTICĂ 
(ZIR2). 
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Prin Studiul istoric zonal s-au definit şi delimitat 12 subzone istorice de referinţă pentru 
ZONA PROTEJATĂ (ZIR1) şi respectiv 4 subzone istorice de referinţă pentru ZONA 
PURTĂTOARE DE DEZVOLTARE TURISTICĂ (ZIR 2). Astfel, definirea şi delimitarea 
subzonelor istorice de referinţă (SIR) şi a celor construite protejate în cadrul zonei 
istorice de referinţă s-a făcut pe baza identificării în cadrul ţesutului urban a subzonelor 
care prezintă caracteristici asemănătoare şi coerente din punct de vedere urbanistic, 
arhitectural, peisagistic, istoric. În cadrul subzonelor construite protejate s-au definit 
gradul de protecţie al acestora precum şi modul de intervenţie admis în funcţie de 
categoria valorică pe care o au monumentele din subzona respectivă. Totodată s-au 
definit modul, gradul şi limitele de dezvoltare posibile pentru fiecare subzonă. 

Zona construită protejată, inclusiv zona de protecţie aferentă acesteia, cu suprafaţa 
totală de 1378600,00 m2 înglobează cele două zone istorice de referinţă, în cadrul 
acesteia existând următoarele categorii de protecţie: 

 zonă construită protejată de interes local – CENTRUL ISTORIC AL LOCALITĂŢII 
ROŞIA MONTANĂ – (de interes local), delimitată prin AVIZUL – NCC-DMI nr. 61/14, 
09.2002; 

 categoria „monument”, din care o parte sunt incluse în perimetrul CENTRULUI 
ISTORIC al localităţii, iar celelalte sunt răspândite în cadrul zonei protejate – toate 
fiind de interes local, zonă a cărei delimitare (inclusiv zona de protecţie aferentă face 
obiectul PUZ – CP;  

 categoria „sit”: Situl arheologic Alburnus Maior Roşia Montană (fără delimitare 
precisă), de interes naţional – aplicabil atât în intravilanul cât şi extravilanul localităţii, 
unde cercetarea istorico-arheologică presupune sau confirmă existenţa vestigiilor 
arheologice. 

În cadrul localităţii Roşia Montană, dar în afara zonei construite protejate ce face 
obiectul PUZ – CP, se află 5 obiective de tipul: aşezare romană, exploatare minieră 
romană, vestigii romane, incinta funerară, galerii romane de exploatare minieră – toate 
încadrate la importanţa locală şi naţională. Aceste obiective sunt situate în perimetrul 
zonei studiate prin PUZ 2006. 

Tot în afara zonei construite protejate ce face obiectul PUZ-CP, se află la categoria 
„monument”, de importanţă locală, cinci (5) case, biserica Greco-Catolică din Roşia 
Montană şi monumentul comemorativ „SIMION BALINT”, toate fiind de importanţă 
locală.  

Monumentele care nu sunt cuprinse în PUZ-CP „Centrul Istoric Roşia Montană” vor face 
obiectul cercetării arheologice preventive sau a unor documente de tip PUZ-CP în 
vederea stabilirii limitelor zonelor de protecţie. Din punct de vedere al zonelor naturale 
protejate se face specificarea că monumentul natural „PIATRA DESPICATĂ”, va fi 
relocat (conform PUG aprobat) în zona construită protejată ce face obiectul PUZ-CP. 
Monumentul natural „PIATRA CORBULUI” îşi menţine actuala locaţie în cadrul 
perimetrului de exploatare de suprafaţă viitoare, cu măsurile de protecţie de rigoare şi 
includerea într-un circuit turistic de vizitare, conform documentaţiei urbanistice PUZ – 
zonă industrială Roşia Montană, elaborat de S.C. PROIECT – ALBA S.A si a PUZ-CP 
aflat în elaborare. 
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Potrivit „Planului de amenajare a teritoriului naţional” - Secţiunea a III-a – ZONE 
PROTEJATE (aprobat prin L5-2000) elementele de patrimoniu cultural ale Roşiei 
Montane sunt înscrise în următoarele categorii de monumente istorice de valoare 
naţională excepţională: 

 ansamblu urban (Anexa III, nr. crt. 174, poziţia g. 3); 

 arhitectură industrială (Anexa III nr. crt. 483, poziţia i. 1); 

 monumente de arhitectură populară (anexa III, nr. crt. 497, poziţia m 2); 

 unităţi administrative cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare 
culturală de interes naţional (Anexa III, nr. crt. 663, poziţia „comune”).  

Din punct de vedere al încadrării, potrivit L. 422-2001, republicată în „monument” şi „sit”, 
categoria patrimonială reprezentativă pentru zona Centrului istoric – SITUL, se 
regăseşte astfel:  

 Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană (COD LMI 2004: AB – I – S - A – 
00065), fără delimitare precisă, dar cumulează toate vestigiile romane şi acoperă 
implicit Centrul istoric; 

 Centrul istoric al localităţii Roşia Montană (cod LMI 2004: AB – II – S – B – 00270). 

La categoria „monument”, categorie cu cea mai numeroasă reprezentare, în care sunt 
incluse 35 case (cod LMI, 2004: de la AB – II – B – 00277 la AB – II –m – B – 00311), se 
adaugă „Galeria Cătălina – Monuleşti din zona protejată a Centrului istoric a localităţii, 
având codul AB – I – m – A – 00065,05. 

În afara zonei Centrului Istoric, valoarea culturală a sitului se completează cu 
următoarele valori de patrimoniu: 

 Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona Orlea 

 Exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea  

 Vestigiile romane de la Alburnus Maior, Zona Carpeni  

 Incinta funerară din zona „Hop – Găuri”; 

 Galeriile romane din masivul Cârnic, punct Piatra Corbului având codurile LMI 2004: 
AB – I – m – A – 00065, 01 – 00065, 04 şi respectiv AB – I – s - A – 20329); 

 5 case, având codurile LMI 2004: AB – II - m - B – 00271 la 00275; 

 Biserica Greco-Catolică „Adormirea Maicii Domnului”, având codul LMI 2004: AB – II 
– m – B – 00269; 

 Monumentul comemorativ a lui Simion Balint, având codul LMI 2004: AB – II – m –B 
– 00417, situat în cimitirul greco-catolic. 

Dintre toate tipurile de monumente/situri, prevalează, ca importanţă de valoare 
naţională, siturile arheologice de suprafaţă şi componenta subterană minieră, celelalte 
monumente istorice fiind reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 

Din punct de vedere al zonelor naturale protejate, în completarea elementelor protejate 
de patrimoniu cultural se află: 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Pagina 19 din 302 

 Piatra Despicată (grupa 2, 0, din Anexa I la L, 5 – 2000, poziţia 2, 8), cu o suprafaţă 
aferentă de 0,20 ha. 

 Piatra Corbului (grupa 2, 0, din Anexa I la L.5 – 2000, poziţia 2, 83,), cu o suprafaţă 
aferentă de 5, 00 ha. 

În prezent, deşi legislaţia în domeniu impune delimitarea zonelor protejate, doar zona 
Centrului istoric deţine o delimitare stabilită printr-o documentaţie de urbanism în curs de 
avizare si aprobare conform legii. 

2.2.1.4 Planul de amenajare a teritoriului judeţului Alba 

Planul de amenajare a teritoriului judeţului Alba (PATJ Alba) pune în evidenţă 
problemele majore socio-economice şi de mediu din zona Roşia Montană, probleme 
similare celor care au fost identificate şi în procesul de elaborare a prezentului raport 
(prezentate în Capitolul 4). 

Priorităţile de acţiune indicate de PATJ Alba pentru revitalizarea economico-socială a 
judeţului care au legătură cu zona Roşia Montană sunt: 

 retehnologizarea proceselor de prelucrare a materiilor prime în industria extractivă; 

 crearea de locuri de muncă stabile, asigurarea de servicii pentru populaţie; 

 îmbunătăţirea căilor de acces, realizarea de dotări edilitare, îmbunătăţirea calităţii 
locuinţelor; 

 îmbunătăţirea accesului la informaţii, a vieţii sociale şi culturale. 

Planul nu are prevederi specifice pentru zona studiată, indicând doar existenţa 
zăcămintelor auro-argentifere de la Roşia Montană printre resursele naturale ale 
judeţului.  

Singura propunere specifică pentru zona Roşia Montană inclusă în PATJ Alba se referă 
la amenajarea zonelor de recreere ce cuprind lacurile din preajma localităţii Roşia 
Montană.  

Luând în considerare cele prezentate mai sus, precum şi prevederile Proiectului minier 
ce face obiectul PUZ analizat se constată: 

 prevederile proiectului minier sunt în acord cu priorităţile de acţiune indicate de PATJ 
Alba; 

 Tăul Mare, Tăul Brazi şi Tăul Anghel din preajma localităţii Roşia Montană sunt 
incluse în Zona Protejată Roşia Montană. 

2.2.1.5 Planul de încetare a activităţii la Mina Roşia Montană, judeţul Alba 

Exploatarea minieră Roşia Montană, operată de C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – 
Filiala RoşiaMin S.A. Roşia Montană şi-a încetat activitatea la data de 15 mai 2006. 
Încetarea activităţii s-a datorat, în special, angajamentelor României de aderare la UE 
referitoare la faptul de a nu mai permite funcţionarea unor mine subvenţionate de la 
bugetul statului. În conformitate cu cerinţele Legii Minelor, a fost elaborat un plan de 
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încetare a activităţii care prevede demontarea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi 
reabilitarea daunelor aduse mediului pe toată durata activităţii, aceste obligaţii revenind 
C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva (conform Actului adiţional nr. 3/14.10.2000 la Licenţa 
de concesiune pentru exploatare nr. 47/21.12.1998, transferată prin Ordinul Agenţiei 
Naţionale de Resurse Minerale nr. 310/09.10.2000 de la C.N.C.A.F. MINVEST S.A. 
Deva care devine societate afiliată, la S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. care 
devine societate titulară). 

Programul tehnic de conservare include: 

 Lucrări necesare pentru conservarea minei sunt următoarele: 

 lucrări pentru protecţia zăcământului şi a suprafeţei – închiderea lucrărilor 
miniere de legătură cu suprafaţa prin rambleiere şi prin construirea de diguri 
de beton; 

 lucrări pentru menţinerea în funcţiune a lucrărilor miniere; 

 Lucrări de conservare şi de menţinere în stare de funcţionare a construcţiilor, 
instalaţiilor, utilajelor; 

 Lucrări pentru creşterea stabilităţii iazului Valea Seliştei; 

 Lucrări pentru menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor pentru furnizarea 
energiei electrice. 

Lucrări pentru conservarea minei 

Lucrări pentru protecţia zăcământului şi a suprafeţei 

Lucrările miniere care necesită închiderea sunt: 

 Masivul Cetate: opt galerii şi două depozite de exploziv; 

 Masivul Cârnic: 16 galerii şi un suitor de aeraj; 

 Masivul Cârnicel: patru galerii; 

 Masivul Văidoaia: o galerie. 

Dintre cele 29 galerii, un număr de 11 reprezintă galerii accesibile care vor fi închise prin 
diguri de beton şi prin rambleiere. 

Un număr de 18 galerii sunt parţial sau total surpate, acestea urmând a fi închise prin 
împuşcare pe o distanţă de 10 m de la intrare. 

Celelalte lucrări vor fi închise cu plăci de beton.   

Lucrări pentru menţinerea în funcţiune a lucrărilor miniere 

Lucrările miniere care necesită menţinerea în funcţiune sunt galeriile care intră în 
programul de cercetare arheologică şi care vor fi menţinute în stare de funcţionare în 
perioada în care se desfăşoară programul de conservare, şi anume: 

 Galeria Sfânta Cruce, cota +714 m; 
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 Plan înclinat de acces la muzeu, cota +755 m; 

 Plan înclinat din incinta sediu, cota +760 m; 

 Galeria Vercheş, cota +853 m; 

 Galeria Cârnic, cota +957 m. 

Lucrările de întreţinere constau în: 

 refacerea susţinerii la planurile înclinate; 

 betonarea vetrei la planul înclinat de acces la muzeu; 

 iluminarea electrică pe traseul planului înclinat de acces la muzeu 

 înlocuirea armăturilor deteriorate; 

 bandajarea galeriilor; 

 curăţarea canalului de colectare şi evacuare a apelor de mină; 

 încărcarea şi transportul sterilului rezultat din activitatea de întreţinere; 

 monitorizarea factorilor de mediu pe perioada conservării. 

Lucrări de conservare şi menţinere în stare de funcţionare a construcţiilor, instalaţiilor, 
utilajelor: 

 Utilajele şi instalaţiile de la mina Roşia Montană şi de la Uzina de procesare Gura 
Roşiei – transferate la alte unităţi sau valorificate prin vânzare imediat după 
încetarea activităţii; 

 Utilajele de intervenţie la suprafaţă la iazurile Valea Seliştei şi Gura Roşiei – 
conservare şi menţinere în stare de funcţionare prin revizii tehnice (ungere şi reglare, 
reparaţii curente, piese de schimb, întreţinere). 

Lucrări pentru creşterea stabilităţii iazului Valea Seliştei 

Lestarea taluzului exterior al barajului cu prism de anrocamente, pozate pe un filtru 
invers executat din deşeuri de carieră şi balast. 

Lucrări pentru menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor pentru furnizarea energiei 
electrice 

Procurarea şi montarea a şase transformatoare de putere 63 kVA, inclusiv accesorii 
pentru posturile de transformare RoşiaMin, Gura Minei, Gura Roşiei, Cetate, Verkes, 
Aprăbuş. 

Pentru Planul de încetare a activităţii a fost emis, de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Alba, acordul de mediu nr. 3 din 26 ianuarie 2010.  

În adresa nr. 250.207/28.04.2010 transmisă de Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri către ARPM Sibiu, ca urmare a solicitării ARPM Sibiu se precizează: 

 Obiectivul minier Roşia Montană aparţinând C.N.C.A.F. Minvest S.A. Deva – Filiala 
RoşiaMin S.A. este cuprins în Strategia aprobată a industriei miniere – „Programul 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Pagina 22 din 302 

procesului de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere din România în perioada 
2008 – 2020” pentru finalizarea tuturor lucrărilor de închidere şi ecologizare în anul 
2013. 

 Închiderea şi ecologizarea obiectivului (întreg perimetrul minier) au fost aprobate prin 
HG nr. 644/2007, având prevăzute următoarele cheltuieli aprobate, cu sursa de 
finanţare de la buget: cheltuieli totale închidere 98.701.298 lei, din care închidere şi 
ecologizare 98.244.298 lei, conservare 5.823.868 lei şi monitorizare post-închidere 
1.689.630 lei. 

 În prezent obiectivul se află în faza I, care cuprinde lucrările de conservare, fază ce 
precede lucrările de închidere şi ecologizare, având prevăzută suma de 468.810 lei 
(contract nr. 92/2009, executant C.N.C.A.F. Minvest S.A. Deva) şi care include 
conservarea lucrărilor miniere, respectiv, conservarea haldelor aferente şi a 
incintelor miniere din perimetrul minier. 

 Pentru continuarea aplicării programului de închidere şi ecologizare la obiectivul 
minier Roşia Montană a fost prevăzută suma totală de 75.877.354 lei şi a fost 
începută faza II prin elaborarea Proiectului Tehnic şi începerea execuţiei etapei I din 
faza II – închiderea şi ecologizarea iazurilor de decantare Gura Roşiei şi Valea 
Săliştei. Pentru etapa II din faza II este în curs de elaborare Proiectul Tehnic ce are 
în vedere închiderea şi ecologizarea incintelor Aprăbuş şi Uzina de preparare. 

 Lucrările miniere, carierele, haldele de steril, reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, staţiile de epurare ape de mină, reabilitarea muzeului şi a aducţiunii de apă 
potabilă prevăzute iniţial nu se mai pot executa, fiind cuprinse în perimetrul minier 
concesionat către S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 

În adresa menţionată se precizează: 

 Până la începerea lucrărilor de exploatare în perimetrul minier sau, dacă acestea nu 
se vor realiza, până la începerea lucrărilor de închidere şi ecologizare a întregului 
perimetru minier, obligaţiile de mediu rămân în sarcina C.N.C.A.F. Minvest S.A. 
Deva – Filiala RoşiaMin S.A., fiind justificată alocarea fondurilor necesare lucrărilor 
specifice de conservare a obiectivului minier din surse bugetare; 

 Lucrările din etapa II de închidere şi ecologizare a obiectivului minier Roşia Montană 
– Filiala RoşiaMin S.A. vor începe în funcţie de sumele alocate de la buget pentru 
aceste activităţi şi nu se vor executa decât lucrările din afara perimetrului 
concesionat către S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., în cazul în care vor 
începe lucrările de exploatare sau vor fi în procedura de obţinere a avizelor şi 
acordurilor legale necesare; 

 Pentru lucrările de închidere şi ecologizare a fost prevăzută suma de 75.877.354 lei, 
care se referă la lucrările miniere aflate în afara perimetrului minier concesionat de 
S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., din care se află în execuţie lucrările de 
ecologizare a iazurilor Gura Roşiei şi Valea Săliştei cu o sumă alocată de 
27.445.648 lei; 

 Activităţile de închidere şi ecologizare nu interferează cu activităţile S.C. Roşia 
Montană Gold Corporation S.A. 

În Anexa 6, Planşa nr. 7 se prezintă perimetrele care vor fi închise şi ecologizate prin 
finanţarea de la bugetul de stat conform HG nr. 644/2007 şi suprapunerea obiectivelor 
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RoşiaMin aflat în program de închidere cu obiectivele RMP, prezentându-se delimitarea 
suprafeţelor care intră în responsabilitatea S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. şi 
a Statului Român în cazul în care proiectul minier va fi implementat. 

Fundamentarea încetării activităţii miniere în 2006 

Concluzii care motivează închiderea minei Roşia Montană (conform Planului de 
Încetare a Activităţii), în conformitate cu Legea Minelor nr. 85/2003 şi cu normele 
de aplicare a acesteia. 

Cu tehnologia de extracţie şi prelucrare a minereurilor utilizată până în iunie 2006, nu 
existau posibilităţi de îmbunătăţire a randamentelor de prelucrare şi nici premise de 
reducere a cheltuielilor specifice. 

Cheltuielile la 1000 lei producţie marfă erau de 3380 RON la finele anului 2005. Conform 
fişei de evaluare a rezervelor geologice din perimetrul propus pentru sistare a rezervelor 
pe total zăcământ, cheltuielile erau de 4923 lei/1000 lei PM. Acest fapt se datorează în 
special scăderii conţinuturilor în rezerva rămasă, comparativ cu rezervele exploatate 
anterior. 

În concluzie, analizând performanţele economice prezentate mai sus şi faptul că la acel 
moment (iunie 2006) nu erau disponibile soluţii tehnico - economice care să permită 
îmbunătăţirea radicală a rezultatelor economice ca urmare a valorificării rezervelor de la 
aceasta unitate minieră, la care se mai adaugă şi imposibilitatea desfacerii 
concentratelor pe o piaţă liberă, s-a considerat că sunt întrunite condiţiile pentru 
închiderea activităţii de exploatare desfăşurate de afiliatul Minvest – Filiala 
RoşiaMin în perimetrul Licenţei de exploatare nr. 47/1998, în conformitate cu 
prevederile art. 51 punctul “c” Legea minelor nr. 85/2003 şi a normelor de aplicare a 
acesteia. 

Implementarea PIA 

Conform Planului de Încetare a Activităţii (PIA) elaborat pentru perimentrul RoşiaMin: 

Desfăşurarea lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică pentru obiectivele din 
cadrul zonei afectate de proiect va fi corelata cu Decizia de Producţie a titularului 
Licenţei Roşia Montană Gold Corporation SA. Astfel: 

(a) în cazul în care Roşia Montană Gold Corporation SA nu obţine autorizările necesare 
Programului de Construire a Minei, lucrările de închidere şi reconstrucţie ecologică 
pentru obiectivele din interiorul perimetrului se vor desfăşura conform bugetului aprobat 
pentru acestea.  

(b) în cazul în care titularul Roşia Montană Gold Corporation SA obţine autorizările 
necesare, conform legii, pentru proiectul de exploatare minieră în perimetrul Roşia 
Montană, acesta va notifica data Deciziei de Producţie în conformitate cu prevederile 
Licenţei de exploatare nr. 47/1998, inclusiv către Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale, iar activităţile miniere existente în cadrul acestuia, inclusiv cele de închidere de 
mine şi reabilitare a mediului ca urmare a activităţilor miniere desfăşurate de afiliatul 
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Minvest – Filiala RoşiaMin vor înceta, urmând ca echipamentele şi instalaţiile să fie 
mutate în afara perimetrului conform prevederilor Licenţei.  

Prevederi legale privind planificarea şi implementarea lucrărilor de închidere: 

Reglementările române privind închiderea minelor sunt conţinute în Legea Minelori şi în 
Manualul pentru închiderea minelorii publicat în România. În funcţie de cerinţele impuse 
activităţii de închidere minieră, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:  

“Planul iniţial de închidere a activităţilor miniere”; 

“Planul de încetare a activităţii”;  

Proiectul Tehnic de închidere a minei 

Componentele specifice ale celor trei cerinţe de planificare a lucrărilor de închidere 
menţionate mai sus sunt descrise în detaliu în manualul de închidere a minelor, 
document disponibil pe site-ul Conversmin http://conversmin.minind.ro/ sau al 
Ministerului Economiei şi Mediului de Afaceri la 
(http://www.minind.ro/domenii_sectoare/minerit/MANUALUL_DE_INCHIDERE_A_MINE
LOR.pdf)  

Pentru clarificarea aspectelor legate de planificarea elaborarea şi implementarea 
planului de încetare a activităţii şi a proiectului de închidere a minei sunt prezentate mai 
jos câteva aspecte relevate din prevederile în vigoare: 

Planul de încetare a activităţii 

Art. 6.(1) "titularul" care a iniţiat procesul de închidere a "minei" are obligaţia de a 
elabora "planul de încetare a activităţii". 

(2) Pentru minele în exploatare care îşi vor opri activitatea în următorii ani, cât şi/sau 
pentru minele a căror activitate a fost oprită în vederea închiderii obligaţia elaborării 
„planului de încetare a activităţii" revine „titularului”, urmând ca el să fie elaborat 
de un „proiectant” care a fost selectat, în conformitate cu legislaţia achiziţiilor publice 
în vigoare; 

(3) Elaborarea ,,Planului de încetare a activităţii” se face în conformitate cu Ordinul 
M.I.C. nr. 166725 / 1998. 

Art. 9.(1) Proiectantul care întocmeşte "PIA" are obligaţia de a elabora documentaţia 
necesară obţinerii acordurilor, avizele, autorizaţiilor. 

(2) Obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor este obligaţia „titularului” 

(3) Pentru minele proprietate de stat a căror activitate încetează, obligaţia obţinerii 
avizelor, acordurilor, autorizaţiilor este a „MEC-DGRM” prin CONVERSMIN, care 
deleagă această competenţă prin mandatare proiectantului. 

http://conversmin.minind.ro/
http://www.minind.ro/domenii_sectoare/minerit/MANUALUL_DE_INCHIDERE_A_MINELOR.pdf
http://www.minind.ro/domenii_sectoare/minerit/MANUALUL_DE_INCHIDERE_A_MINELOR.pdf
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Art. 10. “CONVERSMIN” va supune “avizării în consiliul tehnico-economic al “MEC”, 
“PIA” însoţit de avizele cerute. 

Art. 11. "Planul de Încetare a Activităţii" avizat de către „DGRM – GCPIM” va fi 
prezentat spre aprobare "ANRM". 

Art. 12. "DGRM-GCPIM" în baza avizului consiliul tehnico-economic al “MEC”, 
elaborează proiectul de ordin al ministrului economiei şi comerţului pentru aprobarea 
“PTIMRM”. 

Proiectul tehnic de închidere a minei 

Art. 13. După aprobarea Planului de Încetare a Activităţii prin Hotărâre de Guvern, 
"DGRM –GCPIM prin CONVERSMIN" devine titularul acestuia. 

Art. 14. "Proiectantul" are obligaţia de a inspecta terenul, pentru "mina" prevăzută 
pentru închidere, precum şi de a consulta "factorii interesaţi/afectaţi" de activitatea 
minieră. 

Art. 15. Pentru soluţiile tehnice şi constructive de închidere a "minei" şi reabilitare a 
mediului "proiectantul" are obligaţia de a obţine următoarele avize şi acorduri: 

a) Referatul de verificare al PTIMRM întocmit de specialişti atestaţi ai Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

b) Autorizaţia de construcţie (desfiinţare) eliberată de Consiliul Judeţean 

c) Aviz de mediu 

d) Aviz pentru securitate şi sănătate în muncă şi protecţie antiexplozivă 

e) Orice alte avize, acorduri şi/sau aprobări solicitate conform legii. 

Încetarea activităţii miniere Întreţinere şi conservare 

Art. 16. "Titularul" are obligaţia de a executa lucrările de Întreţinere şi conservare "a 
minei" în conformitate cu prevederile din "planul de încetare a activităţii" în perioada 
de la oprirea activităţii "minei" şi până la aprobarea de către guvern a deciziei de 
închidere a acesteia, din surse financiare proprii. 

Art. 17. (1)"Titularul" are obligaţia de a executa lucrările de Întreţinere şi conservare a 
"minei" în conformitate cu prevederile din "planul de încetare a activităţi" de la data 
aprobării de către guvern a deciziei de închidere a "minei" şi până la data predării 
acesteia "MEC-DGRM" în vederea executării lucrărilor de închidere şi refacere a 
mediului din surse financiare alocate de la bugetul de stat, pentru minele proprietate de 
stat. 

 (2) „MEC – DGRM” are obligaţia de a asigura execuţia lucrărilor de Întreţinere şi 
conservare a "minei" în conformitate cu prevederile din "planul de încetare a 
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activităţi" de la data preluării „minei” şi până la data predării acesteia 
„contractorului” în vederea executării lucrărilor de închidere şi refacere a mediului din 
surse financiare alocate de la bugetul de stat, pentru minele proprietate de stat. 

Art. 18. Transferul "minei" de la „titular” către "MEC-DGRM" se realizează conform art. 
37 din Legea minelor nr. 85/2003, pentru minele proprietate de stat şi Ordinului MEC nr. 
537/2004. 

Analiza compatibilităţii coexistenţei celor două planuri, PUZ analizat şi Planul de 
încetare a activităţii la Mina Roşia Montană pune în evidenţă faptul că acestea sunt 
perfect compatibile, lucru afirmat clar şi în adresa nr. 250.207/28.04.2010 
transmisă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri către ARPM 
Sibiu.  

Astfel, în cazul în care Proiectul minier Roşia Montană va fi implementat, lucrările de 
închidere şi de eliminare a daunelor aduse mediului pentru obiectivele din perimetrul 
minier concesionat către RMGC (zona industrială) vor fi asigurate de RMGC, fondurile 
bugetare urmând a fi utilizate numai pentru închiderea şi ecologizarea obiectivelor din 
afara acestei zone.  

Proiectul ce face obiectul planului urbanistic zonal analizat are prevederi clare referitoare 
la lucrările de închidere şi de eliminare a daunelor aduse mediului de activităţile miniere 
anterioare din perimetrul zonei studiate.  

În cazul în care Proiectul minier Roşia Montană nu va primi toate aprobările necesare 
pentru a fi implementat, lucrările de închidere şi de ecologizare pentru toate obiectivele, 
din interiorul şi din exteriorul zonei studiate (întregul perimetru minier), vor trebui 
finanţate de la bugetul de stat. 

2.2.1.6 Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Alba 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Alba cuprinde o serie de 
obiective de mediu pentru activităţile/facilităţile miniere, precum şi acţiuni necesare 
pentru atingerea acestor obiective. Obiectivele de mediu şi acţiunile menţionate se 
referă la protecţia calităţii apelor şi a solului.  

Măsurile tehnice şi operaţionale pentru reducerea/eliminarea poluării mediului prevăzute 
în planurile de management de mediu, care fac parte integrantă din Proiectul minier 
Roşia Montană, includ serii de acţiuni concrete pentru atingerea obiectivelor de mediu 
stabilite de PLAM pentru activităţile/facilităţile miniere, precum şi pentru atingerea altor 
obiective de mediu stabilite prin PLAM. 

2.2.1.7 Strategia de dezvoltare economică, socială, culturală şi spaţială a judeţului Alba 
pe perioada 2007 – 2013  

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2007 – 2013 a fost adoptată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 209 din 20.12.2007. 
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Strategia cuprinde obiective strategice, politici – programe – proiecte (inclusiv proiecte 
propuse a fi finanţate prin fonduri ale Uniunii Europene) pentru următoarele domenii: 
economic, social, cultural şi spaţial.  

Domeniul Economic  

Obiective strategice: 

 Creşterea ratei ocupării, a calităţii şi productivităţii muncii, prin educarea şi formarea 
continuă a forţei de muncă, corelarea ofertei de formare cu nevoile pieţei muncii, 
promovarea adaptabilităţii şi antreprenoriatului; 

 Edificarea unei economii bazate pe cercetare şi inovare; 

 Crearea unei imagini vizibile atât pe plan intern, cât şi internaţional, a judeţului Alba, 
ca destinaţie turistică şi asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului. 

Politici, programe, proiecte 

Forţa de muncă: 

 Politica 1 - Susţinerea dezvoltării forţei de muncă în concordanţă cu politicile de 
dezvoltare economică, cu programele: Adaptabilitatea companiilor şi a forţei de 
muncă, Promovarea culturii antreprenoriale şi întărirea performanţelor manageriale, 
programe care includ 7 proiecte; 

 Politica 2 – Accelerarea procesului de integrare a forţei de muncă prin măsuri active 
de ocupare, cu programele: Atragerea şi menţinerea forţei de muncă în judeţ, 
Stimularea forţei de muncă prin implementarea măsurilor active de ocupare şi 
activarea grupurilor sociale vulnerabile, Stimularea forţei de muncă prin 
implementarea măsurilor active de ocupare şi activarea grupurilor sociale 
vulnerabile, Parteneriate cu unităţi de formare, programe care includ 13 proiecte. 

Industrie, Mediu de afaceri, Inovare: 

 Politica 1 – Creşterea productivităţii şi capacităţii competitive a IMM, cu programele: 
Întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de producţie/Dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor, Sprijin pentru implementarea standardelor europene, 
Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare, programe care includ 13 proiecte;  

 Politica 2 – Dezvoltarea antreprenoriatului, cu programul: Sprijinirea antreprenorilor 
locali în dezvoltarea afacerilor, care include 5 proiecte; 

 Politica 3 – Atragerea investiţiilor străine de capital şi îmbunătăţirea accesului IMM 
pe pieţele externe, cu programele: Stimularea exportului şi promovarea 
oportunităţilor de investiţie la nivelul judeţului, Marketingul judeţului: promovarea 
oportunităţilor de investiţie la nivel de judeţ, programe care includ 5 proiecte; 

 Politica 4 – Cercetare, dezvoltare, inovare pentru competitivitate, cu programele: 
Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi creşterea accesului întreprinderilor la 
CDI, Dezvoltarea infrastructurii de CDI, programe care includ 6 proiecte; 
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 Politica 5 – Dezvoltarea societăţii informaţionale şi telecomunicaţiilor, cu programul: 
Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - TIC în sectoarele public şi 
privat, care include 5 proiecte; 

 Politica 6 – Îmbunătăţirea eficienţei energetice, cu programele: Economisirea 
energiei, Valorificarea resurselor regenerabile de energie, programe care includ 5 
proiecte. 

Turism: 

 Politica 1 – Îmbunătăţirea şi diversificarea produselor turistice din judeţul Alba, cu 
programele: Dezvoltarea unităţilor de cazare şi îmbunătăţirea serviciilor turistice, 
Creşterea atracţiilor turistice în judeţul Alba şi dezvoltarea turismului cultural, 
Turismul activ şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural, programe care includ 
20 proiecte. Printre aceste proiecte se numără două care se referă şi la zona Roşia 
Montană: proiectul T9 „Traseul Aurului în Munţii Apuseni. Construcţia şi reabilitarea 
infrastructurii fizice, clădiri galerii şi spaţiilor de acces către obiective precum Muzeul 
aurului în comuna Bucium; Muzeul tehnicii Miniere în oraşul Baia de Arieş; Muzeul 
mineritului şi Galeriile Romane din comuna Roşia Montană” şi proiectul T10 
„Organizarea de tabere pentru copii „Natura şi experienţa vizitei în mină” şi 
promovarea turismului educaţional ecologic (Roşia Montană, Abrud, Baia de Arieş, 
Zlatna). Program de aeraj mine şi de reconstrucţie a zonelor miniere în primă fază”. 
Proiectul T9 figurează în lista proiectelor pentru finanţare din fonduri structurale, 
beneficiarii acestor fonduri fiind Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale ale 
localităţilor din Munţii Apuseni, implicate.  

 Politica 2 – Promovarea potenţialului turistic al judeţului la nivel naţional şi 
internaţional, cu programul: Marketing, promovare, informare, care include 5 
proiecte. 

Referitor la finanţarea dezvoltării economice, strategia menţionează că bugetul 
Consiliului Judeţean Alba nu poate susţine toate proiectele, fiind necesară recurgerea la 
identificarea unor surse de finanţare suplimentare. Pentru finanţarea diverselor proiecte 
de dezvoltare locală, autoritatea publică trebuie să identifice şi să evalueze şi surse 
alternative de finanţare. Printre exemplele de opţiuni, mai des întâlnite, de finanţare a 
investiţiilor se numără: venituri curente (taxe şi impozite locale, rezervele, surplusurile, 
cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat), împrumuturile, alocaţiile şi alocaţii 
speciale de la bugetul de stat, vânzarea activelor, taxele speciale, leasing-ul, 
impozitarea avantajelor viitoare, parteneriatul public-privat şi donaţiile sau fondurile 
nerambursabile puse la dispoziţie de diverse instituţii naţionale şi internaţionale. 

Domeniul Demografie şi servicii publice  

Obiective strategice: 

 Dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue, reducerea abandonului timpuriu al a şcolii 
şi crearea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea 
asigurării premiselor generale pentru furnizarea competenţelor şi aptitudinilor 
relevante pentru piaţa muncii şi în sprijinul dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere. 
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 Reducerea migraţiei, atragerea şi stimularea populaţiei calificate şi a tinerilor în judeţ, 
însoţite de creşterea natalităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului 
Alba. 

 Promovarea coeziunii sociale prin creşterea incluziunii persoanelor dezavantajate şi 
combaterea discriminării, externalizarea serviciilor sociale la nivel mic şi 
permanentizarea relaţiei cu partenerii economici şi sociali, în vederea asigurării 
echilibrului între cerinţele economiei de piaţă şi cele ale protecţiei şi solidarităţii 
sociale. 

 Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei judeţului Alba în special prin dezvoltarea 
educaţiei pentru sănătate cu accent pe prevenirea îmbolnăvirilor, creşterea calităţii şi 
ofertei de servicii medicale şi ameliorarea disparităţilor în teritoriul judeţului. 

 Pregătirea antiinfracţională a populaţiei, în special a minorilor şi tinerilor, în vederea 
reducerii numărului de infracţiuni şi a participării la săvârşirea acestora şi susţinerea 
dezvoltării serviciilor de orientare, supraveghere şi sprijin. 

 Modernizarea şi creşterea capacităţii serviciilor de transport public şi asigurarea 
legăturilor de transport rutier între oraşele şi comunele judeţului în funcţie de 
necesităţile populaţiei, în corelaţie cu transportul interjudeţean şi pentru facilitarea 
desfăşurării activităţilor economice. 

Politicile, programele şi proiectele vizează următoarele domenii:  

 Educaţia; 

 Sănătatea publică; 

 Asistenţa socială; 

 Siguranţa cetăţeanului; 

 Transportul public. 

 

Domeniul Agricultură şi dezvoltare rurală  

Obiective strategice: 

 Pilonul 1 – Competitivitate economică, cu obiectivul: Promovarea creşterii economice  

 Pilonul 2 – Competenţa comunităţii, cu obiectivele: Consolidarea capacităţii de 
conducere a comunităţilor, Completarea accesului la serviciile de sănătate, 
Dezvoltarea serviciilor de educaţie  

 Pilonul 3 – Calitatea vieţii, cu obiectivele: Ridicarea nivelului de echipare cu utilităţi 
de bazã a zonelor rurale, Păstrarea echilibrului dintre activităţile economice şi mediul 
natural 

Proiectele propuse sunt în acord cu PNDR şi au surse financiare coordonate cu axele 
prioritare a PNDR, POR şi POS Mediu. 
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Totalul proiectelor eligibile, propuse pentru perioada 2007-2013 însumează cca. 700 
milioane Euro. Proiectele pentru perioada 2007-2013 sunt prezentate în conformitate cu 
axele prioritare ale PNDR. 

Nu sunt incluse proiecte specifice pentru zona Roşia Montană. 

Domeniul Cultură  

Obiective strategice: 

 Reabilitarea, protejarea şi valorificarea specificităţii patrimoniului cultural judeţean, 
tangibil şi intangibil; 

 Întărirea impactului şi contribuţiei culturii la îmbunătăţirea educaţiei, sănătăţii, 
siguranţei cetăţenilor şi calităţii mediului; 

 Realizarea şi promovarea unei mărci culturale a judeţului în peisajul cultural 
european. 

Nu sunt prevăzute proiecte adresate în mod specific zonei Roşia Montană.  

În strategie se precizează că implementarea proiectelor culturale se poate realiza numai 
prin parteneriate între administraţia centrală şi administraţiile locale (pentru reabilitarea 
patrimoniului construit), între sectorul public şi cel privat pentru dezvoltarea turismului, 
etc. De asemenea, pentru finanţare este necesară şi atragerea sectorului privat. 

 

Domeniul Mediu 

Obiective strategice: 

 Menţinerea integrităţii ecosistemelor printr-un management eficient al resurselor 
naturale; 

 Decuplarea presiunilor negative asupra resurselor de mediu generate de creşterea 
economicã; 

 Îmbunătăţirea calităţii informaţiei în luarea deciziilor: măsurarea progresului prin 
indicatori; 

 Interfaţa socială şi de mediu: îmbunătăţirea calităţii vieţii; 

 Interdependenţa „globală” a mediului: îmbunătăţirea guvernării şi cooperării.  

Politici 

Obiectivul 1: 

 Schimbări climatice: reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de seră (GHG); 
îndeplinirea obligaţiilor ce revin din Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra 
Schimbărilor Climatice; dezvoltarea tehnologiilor, a instrumentelor de piaţă şi a altor 
soluţii inovatoare pentru abordarea schimbărilor climatice, avându-se în vedere 
combinarea acţiunilor în scopul reducerii consumurilor de energie şi promovarea 
tehnologiilor eficiente, cu emisii reduse de GHG. 
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 Apă: managementul resurselor de apă proaspătă, astfel încât să se asigure calitatea 
apei destinate consumului uman şi a ecosistemului acvatic; protejarea, restaurarea şi 
prevenirea deteriorării tuturor cursurilor de apă subterane şi supraterane. 

 Biodiversitate: menţinerea, restaurarea şi creşterea diversităţii ecosistemelor, 
speciilor şi materialului genetic; reducerea semnificativă a pericolelor de pierderi de 
habitat, fragmentare, schimbarea destinaţiei terenurilor, poluare şi dispariţia speciilor 
sălbatice cu care se confruntă ecosistemele şi speciile lor. 

Obiectivul 2: 

 Agricultură: reducerea progresivă a efectelor negative ale producţiei agricole astfel 
încât funcţiile ecosistemelor să fie protejate, asigurând totodată producţia agricolă 
necesară; extinderea utilizării tehnologiilor şi practicilor de management pentru 
îmbunătăţirea performanţelor de mediu, asigurând în acelaşi timp faptul că noile 
tehnologii, precum organismele modificate genetic nu determină riscuri asupra 
sănătăţii umane sau a mediului. 

 Transport: reducerea semnificativă a efectelor transportului asupra sănătăţii umane 
şi a mediului, mai ales în legătură cu poluarea aerului şi schimbările climatice, mai 
ales prin îmbunătăţirea tehnologiilor şi prin managementul cererii de transport; 
evitarea depăşirii valorilor limită prevăzute de standardele de calitatea aerului şi de 
zgomot, pentru evitarea producerii eutrofizării, acidifierii şi a formării ozonului 
troposferic, prevenirea fragmentării habitatelor. 

 Energie: reproiectarea şi modificarea sistemului de furnizare a energiei astfel încât 
să se reducă efectele negative ale producerii şi consumului de energie, în mod 
particular a celor legate de producerea de GHG şi a altor poluanţi. 

Obiectivul 3: 

 Folosirea indicatorilor de mediu şi a valorilor ţintă pentru măsurarea progresului; 

 Sprijinirea politicilor naţionale cu privire la răspunderea de mediu în directă legătură 
cu obiectivele naţionale şi angajamentele internaţionale. 

Obiectivul 4: 

 Abordarea legăturilor dintre condiţiile şi tendinţele de mediu şi sociale şi a impactului 
social al politicilor de mediu pentru îmbunătăţirea sănătăţii umane; 

 Asigurarea echităţii de mediu, crearea de locuri de muncă, accesul la informaţii, 
participarea publicului la decizia de mediu, accesul la justiţie pe probleme de mediu, 
educaţia de mediu, toate acestea contribuind la creşterea calităţii vieţii.  

Obiectivul 5: 

 Implementarea unor programe de creştere a capabilităţii de conducere/management 
privind resursele umane şi instituţionale; 

 Diseminarea periodică, dar continuă, a celor mai bune practici realizate în domeniul 
mediului, la nivel local/judeţean/regional/naţional; 

 Administraţia locală încurajează firmele să adopte standarde înalte de performanţă 
în domeniul managementului mediului; 
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 Firmele trebuie să fie făcute responsabile pentru degradarea mediului cauzată de 
propriile lor activităţi, administraţia trebuind să organizeze mecanisme de control 
care să oblige firmele să reducă efectele negative asupra mediului. 

Programe şi proiecte 

Programele şi proiectele se referă la: alimentare cu apă, canalizare, epurare ape uzate, 
managementul deşeurilor, reabilitarea siturilor contaminate (Zlatna, Ocna Mureş, Roşia 
Poieni, Valea Sărtaşului), dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în 
vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000, protecţia împotriva inundaţiilor (planuri 
management riscuri pentru Mureş, Ampoi, Arieş), reabilitarea sistemelor urbane de 
încălzire, producere energie din surse regenerabile în scop public, management public 
în domeniul mediului. 

În strategie nu figurează nici un proiect de mediu adresat în mod specific zonei Roşia 
Montană. 

Domeniul Dezvoltare spaţială 

Obiectivele strategice de dezvoltare durabilă sunt clasificate în trei categorii: 

 Obiectiv strategic de dezvoltare spaţialã; 

 Obiective sectoriale referitoare la aspectele de management legate de infrastructura 
de transport, echipare edilitară, infrastructura de educaţie şi sănătate, infrastructura 
economică, de mediu, precum şi de management public; 

 Obiective specifice pentru comunităţi urbane şi rurale.  

Obiectivul strategic de dezvoltare spaţială are în vedere parteneriatul în amenajarea 
teritoriului prin asigurarea accesului egal la infrastructură şi cunoaştere, precum şi 
managementul prudent privind patrimoniul natural şi cultural. Se prevede consolidarea 
unui sistem teritorial policentric, atractiv şi competitiv pe baza colaborării şi coordonării 
instrumentelor de planificare şi a programelor de investiţii de capital pe (1). Coridoare de 
dezvoltare şi (2) Poli de dezvoltare în judeţ.  

Se prevede dezvoltarea: 

 Coridorului economic Alba Iulia-Aiud-Blaj în cadrul formelor de asociere comunitară 
urban-rural înfiinţate: Asociaţia Intercomunală de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA), 
Subregiunea Sebeş, Microregiunea Blaj. 

 Polului de dezvoltare urbană: Zona de Cooperare Urbană Abrud-Câmpeni ca parte a 
Subregiunii Apuseni (Arieşeni, Gârda, Scărişoara, Albac, Horea, Poiana Vadului, 
Vadu Moţilor, Vidra, Avram Iancu, Sohodol, Ciuruleasa, Bistra, Câmpeni, Abrud, 
Baia de Arieş, Lupşa). 

 Polului de dezvoltare rurală: Comuna Arieşeni ca parte a Subregiunii Apuseni 
(Arieşeni, Gârda, Scărişoara, Albac, Horea, Poiana Vadului, Vadu Moţilor, Vidra, 
Avram Iancu, Sohodol, Ciuruleasa, Bistra, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieş, Lupşa). 

 Zonei de dezvoltare turism de nişă: Zona Munţilor Sebeş (proiectul Poarta Raiului). 
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Obiectivele sectoriale avute în vedere sunt: 

 Creşterea accesibilităţii teritoriului judeţean către coridoarele de transport europene 
şi naţionale, coroborată cu creşterea mobilităţii între unităţile administrativ teritoriale 
componente. 

 Reducerea disparităţilor teritoriale prin îmbunătăţirea infrastructurii utilităţilor şi a 
serviciilor publice de bază 

 Susţinerea creşterii economice. 

 Asigurarea condiţiilor de prezervare, de reabilitare şi de extindere a patrimoniului 
natural existent. 

 Identificarea formelor de valorificare, protejare şi promovare a specificităţii 
patrimoniului cultural judeţean, tangibil şi intangibil, în peisajul cultural european. 

 Coordonarea indicatorilor de performanţă din administraţia publică locală cu cei 
practicaţi în Statele Membre. 

Detaliile privind obiectivele de dezvoltare rurală, economică, culturală, socială şi de 
mediu sunt prezentate în celelalte capitole ale strategiei (conform domeniilor prezentate 
mai sus). 

Politicile, programele şi proiectele au în vedere atingerea obiectivelor strategice, 
sectoriale şi specifice ale dezvoltării spaţiale a judeţului. Acestea sunt în concordanţă cu 
PNDR, POR şi POS Mediu, precum şi cu cele identificate în strategie pentru atingerea 
obiectivelor din domeniile economic, dezvoltare rurală, social, cultural, mediu. 

Între proiectele asociate dezvoltării spaţiale a judeţului nu există proiecte care să se 
adreseze în mod specific zonei Roşia Montană. 

Referitor la legătura dintre PUZ analizat şi Strategia de dezvoltare economică, socială, 
culturală şi spaţială a judeţului Alba se constată că între obiectivele PUZ şi unele dintre 
cele aferente Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba există o anumită convergenţă.  

Astfel, se remarcă faptul că, principalul obiectiv al PUZ şi anume, facilitarea 
implementării unei activităţi industriale în condiţii de protecţie a mediului (prin 
reglementarea din punct de vedere urbanistic) în comuna Roşia Montană şi localităţile 
învecinate, precum şi efectele benefice estimate ale acestei activităţi asupra mediului 
social şi economic din zonă au ca finalitate tocmai dezvoltarea pe termen lung atât a 
localităţilor rurale, cât şi a celor urbane din areal. 

Implementarea propunerilor PUZ şi ale proiectului ce face obiectul PUZ vor contribui la: 

 dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice şi de servicii, generate de 
cerinţele permanente de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţilor de 
extragere şi de procesare a minereului; 

 dobândirea de către localnici a noi competenţe şi abilităţi, atât în domeniul industrial, 
cât şi în domeniul comercial; 

 reabilitarea siturilor şi a factorilor de mediu poluaţi istoric din areal; 
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 dezvoltarea activităţilor industriale în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii 
umane; 

 reabilitarea mediului după închiderea activităţilor miniere; 

 creşterea generală a bunăstării în comunitate ca urmare a creerii de noi locuri de 
muncă şi a creşterii veniturilor bugetare, favorizând implementarea unor proiecte 
pentru dezvoltarea comunităţii; 

 crearea condiţiilor pentru dezvoltarea turismului prin protejarea şi punerea în valoare, 
prin mijloace proprii, a valorilor patrimoniului cultural, istoric şi arheologic, contribuţie 
prin fonduri proprii la realizarea proiectelor T9 şi T10 din cadrul Strategiei; 

 realizarea de parteneriate public – private.    

În concluzie, propunerile PUZ sunt în concordanţă cu o serie de obiective 
prevăzute pentru dezvoltarea judeţului Alba, dezvoltarea economică şi socială a 
zonei Roşia Montană contribuind la dezvoltarea generală a judeţului. În acest 
context trebuie precizat că propunerile de dezvoltare prevăzute de PUZ nu implică 
utilizarea de resurse financiare din fonduri structurale sau ale bugetelor locale, ci 
exclusiv, surse de finanţare private. 

2.2.1.8 Planul strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Roşia Montană 2008 
– 2013 

Planul strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Roşia Montană, adoptat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2008 urmăreşte să menţină o viziune clară a 
destinelor comunităţii şi a teritoriului în termeni cât mai concreţi şi precişi. Are obiectivul 
de a orienta activităţile tuturor celor implicaţi în destinele comunităţii în beneficiul şi în 
interesul comunităţii.  

Planul strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roşia Montană este un 
document important deoarece reprezintă politici locale, direcţii de acţiune care vor trebui 
aplicate în următorii ani.  

Planul cuprinde şase direcţii prioritare: 

 DS 1: Valorificarea şi promovarea potenţialului localităţii; 

 DS 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor şi creşterea calităţii serviciilor; 

 DS 3: Facilitarea dezvoltării mediului economic local; 

 DS 4: Întărirea coeziunii comunităţii şi mobilizarea spre acţiuni comune; 

 DS 5: Crearea capacităţii locale pentru gestionarea dezvoltării; 

 DS 6: Elaborarea şi aprobarea reglementărilor urbanistice specifice. 

În concordanţă cu viziunile conturate în cadrul planului de dezvoltare, direcţia strategică 
prioritară o reprezintă „Valorificarea şi promovarea potenţialului localităţii Roşia 
Montană”, cu cele trei componente: mediatizare potenţial economic (inclusiv resurse 
naturale) şi oportunităţi locale de dezvoltare, reabilitare şi punere în valoare a 
patrimoniului cultural şi amenajare obiective cu potenţial turistic, inclusiv conservarea 
monumentelor naturale Piatra Corbului şi Piatra Despicată.  
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Direcţia strategică „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor şi creşterea calităţii 
serviciilor” include trei componente: reabilitare infrastructuri de acces (inclusiv 
amenajarea de căi de acces pentru valorificarea resurselor naturale), reabilitarea şi 
extinderea reţele apă – canal, reabilitare/construire clădiri de interes public, echipamente 
edilitare.  

Direcţia strategică „Facilitarea dezvoltării mediului economic local” include trei 
componente: planificare acţiuni în vederea atragerii de noi investiţii, dezvoltare spirit 
antreprenorial local, dezvoltare de proiecte în parteneriat public-privat. 

Direcţia strategică „Întărirea coeziunii comunităţii şi mobilizarea spre acţiuni comune” 
include trei componente: asigurarea transparenţei actului decizional, comunicarea 
transparentă şi eficientă privitoare la proiectul minier în comunitate, planificare şi 
derulare de acţiuni cu implicare civică. 

Direcţia strategică „Crearea capacităţii locale pentru gestionarea dezvoltării” include 
două componente: înfiinţare serviciu specializat în gestionare de proiecte/programe, 
planificare şi atragere resurse financiare.  

Direcţia strategică „Elaborarea şi aprobarea reglementărilor urbanistice specifice” 
include revizuirea planului urbanistic general şi a planurilor urbanistice zonale şi de 
detaliu.  

Planul strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roşia Montană include un 
plan de acţiuni, cu termene, costuri, responsabilităţi.  

Între acţiunile prevăzute în cadrul direcţiei strategice „Întărirea coeziunii comunităţii şi 
mobilizarea spre acţiuni comune” sunt incluse următoarele acţiuni cu privire la proiectul 
minier: 

 Iniţierea/continuarea unor întâlniri/discuţii referitoare la evoluţia proiectului; 

 Identificarea obiectivelor comune/oportunităţi de parteneriate/colaborare; 

 Iniţierea unui forum la iniţiativa comunităţilor locale, în care să se exprime 
comunitatea cu privire la evoluţia proiectului. 

Responsabilitatea realizării acestor acţiuni revine primarului, Consiliului Local şi RMGC, 
marcându-se astfel interesul autorităţilor şi al comunităţilor pentru proiectul ce face 
obiectul PUZ analizat. 

Analizând comparativ propunerile şi măsurile prevăzute de PUZ cu direcţiile strategice şi 
cu planul de acţiuni pentru dezvoltarea socio-economică a comunei Roşia Montană se 
constată că acestea se corelează şi converg către acelaşi scop: dezvoltarea socială şi 
economică a comunei Roşia Montană. Astfel, propuneri, măsuri şi beneficii asociate 
proiectului ce face obiectul PUZ, ca:  

 identificarea, protejarea, conservarea şi valorificarea valorilor de patrimoniu 
arheologic, arhitectonic şi cultural, precum şi a monumentelor naturale; 

 acordarea de sprijin economic şi social persoanelor afectate de proiect; 
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 implicarea în viaţa socială şi economică a comunei;  

 dezvoltarea şi extinderea extragerii minereului de aur şi de argint în sistem carieră, 
precum şi procesarea acestuia, pe baza celor mai bune tehnici disponibile şi cu 
implementarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi a 
stării şi calităţii factorilor de mediu; 

 eliminarea daunelor ecologice generate de activităţile miniere anterioare; 

 sprijinirea dezvoltării economice în scopul promovării activităţilor de dezvoltare 
durabilă; 

 generarea de beneficii economice – venituri directe şi indirecte provenite din taxe, 
impozite şi redevenţe, crearea de noi locuri de muncă atât în domeniul construcţiei şi 
operării minei, cât şi în domeniul activităţilor auxiliare;  

 instruirea şi dobândirea de noi abilităţi – proiectul va crea un număr însemnat de 
locuri de muncă temporare şi permanente care vor necesita o instruire intensivă în 
domeniul celor mai noi metode de extracţie minieră şi procesare a minereului, în 
domeniul siguranţei în exploatare şi întreţinere, în domeniul protecţiei mediului şi al 
protecţiei muncii, al controlului şi conştientizării problemelor legate de managementul 
şi monitorizarea mediului, precum şi al managementului calităţii produselor, această 
forţă de muncă înalt calificată, precum şi dezvoltarea unei exploatări miniere 
moderne şi bine gestionate urmând a contribui la formarea în România a unei 
abordări manageriale noi şi a unui grup de specialişti cu abilităţi şi calificări 
competitive pe plan internaţional; 

 colectarea, prezentarea şi expunerea vestigiilor şi artefactelor arheologice şi a altor 
elemente de moştenire istorică;  

 atragerea de investiţii străine directe; 

vor contribui direct şi indirect, pe termen scurt, mediu şi lung, la atingerea multora dintre 
dezideratele comunităţii locale, exprimate prin planul strategic de dezvoltare. 

Încă de la începutul activităţilor se va produce o creştere economică directă, prin 
ocuparea forţei de muncă şi prin creşterea veniturilor la bugetele locale şi la bugetul de 
stat. Totodată, oportunităţile pentru dezvoltarea unor activităţi de mică producţie, comerţ 
şi servicii vor genera condiţiile pentru o dezvoltare economică şi socială stabilă, pe 
termen lung, care se va manifesta şi după încetarea activităţilor miniere.  

2.2.1.9 Planul strategic de dezvoltare socio-economică a oraşului Abrud pentru 
perioada 2007 – 2013  

Principalele elemente ale planului strategic sunt reprezentate de direcţiile strategice şi 
de planul de acţiune pentru atingerea obiectivelor stabilite prin direcţiile strategice.  

Direcţiile strategice stabilite pentru dezvoltarea oraşului Abrud sunt: 

 Eficientizarea reţelei de apă – canal; 

 Planificarea finanţărilor şi atragerea de fonduri; 

 Elaborarea şi aplicarea strategiei de mediu; 
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 Valorificarea resurselor locale şi dezvoltarea IMM; 

 Promovarea potenţialului economic şi turistic al localităţii Abrud; 

 Dezvoltarea resurselor umane; 

 Modificarea Planului Urbanistic General; 

 Colaborări interne şi internaţionale pe bază de parteneriate şi asocieri. 

Referirile Planului strategic de dezvoltare socio – economică a oraşului Abrud care au o 
anumită tangenţă cu zona Roşia Montană sunt, pe de o parte, cele legate de 
dezechilibrele sociale şi economice existente, iar pe de altă parte, unele activităţi 
propuse pentru dezvoltarea resurselor umane.  

Astfel, în ceea ce priveşte situaţia existentă, planul menţionează dezechilibrele sociale şi 
economice generate de creşterea şomajului ca urmare a închiderii activităţilor miniere de 
la Roşia Montană şi de la Roşia Poieni. Dat fiind că oraşul are caracter monoindustrial, 
majoritatea populaţiei active lucrând în domeniul minier, închiderea acestor activităţi a 
afectat în mod substanţial situaţia socială şi economică din oraş.  

În scopul ameliorării acestei situaţii, planul strategic prevede acţiuni de reconversie 
profesională, cursuri de recalificare în domenii solicitate pe piaţa muncii, acţiuni de 
încurajare a spiritului antreprenorial, de valorificare a resurselor locale existente, de 
dezvoltare a IMM.  

Unele dintre acţiunile prevăzute de Proiectul minier care face obiectul PUZ 2006 cu 
privire la dezvoltarea durabilă a comunităţii se corelează cu acţiunile prevăzute de 
Planul strategic de dezvoltare socio – economică a oraşului Abrud, menţionate mai sus. 
Implementarea Proiectului minier care face obiectul PUZ analizat va contribui la 
dezvoltarea socială şi economică a tuturor comunităţilor din zonă, prin crearea condiţiilor 
de dezvoltare a unor noi activităţi industriale, comerciale şi de servicii solicitate de 
proiect. 

În ceea ce priveşte strategia de mediu, activităţile prevăzute de Planul strategic de 
dezvoltare socio – economică a oraşului Abrud se referă la: elaborarea şi aplicarea 
strategiei de mediu, educarea populaţiei în legătură cu gestionarea deşeurilor, 
conştientizarea acesteia privind problemele de mediu, aplicarea regulamentului de 
gospodărire a oraşului, monitorizarea video a zonelor vulnerabile. Nu se fac referiri 
specifice cu privire la Proiectul minier care face obiectul PUZ 2006.  

În ceea ce priveşte modificarea PUG Abrud, planul strategic nu face nicio referire legată 
de PUZ 2006, care prevede amplasarea pe teritoriul administrativ al oraşului Abrud a 
unei porţiuni din iazul de decantare a sterilelor de procesare, a iazului secundar de 
retenţie şi a lagunelor de tratare. În acest sens se face precizarea că Planul Urbanistic 
General Abrud, actualizat, include aceste facilităţi aferente zonei studiate, iar PUZ 2006 
respectă prevederile cuprinse în noul plan urbanistic general şi în regulamentul de 
urbanism pentru oraşul Abrud. 
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2.2.1.10 Dezvoltare durabilă alternativă mineritului la Roşia Montană – Analiza 
resurselor şi elemente de strategie 

Lucrarea a fost elaborată de Sorana Olaru – Zăinescu sub egida Asociaţiei Alburnus 
Maior Roşia Montană.  

Lucrarea cuprinde trei capitole: 

Capitolul I - Analiza resurselor comunei Roşia Montană 

Capitolul II - Analiza SWOT a comunei Roşia Montană 

Capitolul III - Elemente de strategie 

Lucrarea prezintă un număr de patru proiecte implementate sau în curs de implementare 
şi un număr de şase proiecte în pregătire. Nu există disponibile informaţii privind 
implementarea proiectelor care erau în curs de implementare sau de pregătire la data la 
care a fost elaborată lucrarea.  

În lucrare se afirmă că: „Având în vedere inexistenţa comunicării dintre Asociaţia 
Alburnus Maior şi autorităţile locale, elementele de strategie se referă strict la 
componenta dezvoltării alternative mineritului şi a spiritului antreprenorial în localitate, 
făcând abstracţie de o serie de probleme pe care Asociaţia Alburnus Maior nu are 
competenţa şi posibilitatea de a le soluţiona. Acestea se referă în special la 
infrastructură. Facilitarea accesului la servicii medicale decente, alimentarea cu gaz a 
comunei, reabilitarea drumurilor reprezintă probleme care au fost identificate în cadrul 
cercetării, dar care nu au din perspectiva organizaţiei o posibilitate de soluţionare la care 
Asociaţia Alburnus Maior să participe activ”. 

Lucrarea nu prezintă un plan de acţiune şi nu indică surse de finanţare şi 
responsabilităţi.  

Referitor la legătura dintre PUZ analizat şi lucrarea „Dezvoltare durabilă alternativă 
mineritului la Roşia Montană – Analiza resurselor şi elemente de strategie” trebuie 
menţionat că, din punct de vedere al procesului de evaluare strategică de mediu, aşa 
cum este acesta aplicat în statele membre din Europa Occidentală (Olanda, Anglia, 
etc.), cu experienţă vastă în domeniu, în spiritul şi în litera Directivei SEA, alternativele la 
propunerile unui plan/program nu constau în propuneri care le exclud pe acestea, având 
alte obiective şi, desigur, altă finalitate. În conformitate cu Directiva SEA, alternativele la 
un plan reprezintă alternative, fezabile tehnico – economic, la modul de realizare a 
obiectivelor propuse de plan. Aceste alternative au asociate diferite forme, intensităţi, 
extinderi spaţiale şi efecte cumulate ale impactului asupra factorilor de mediu relevanţi, 
analiza comparativă a acestora conducând la selectarea alternativelor optime pentru 
mediu şi pentru plan.  

În cazul de faţă, lucrarea „Dezvoltare durabilă alternativă mineritului la Roşia Montană – 
Analiza resurselor şi elemente de strategie” nu reprezintă o alternativă la planul analizat, 
excluzându-l a priori. Eventual, lucrarea menţionată şi PUZ analizat ar putea reprezenta 
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alternative la un plan/program/strategie pentru dezvoltarea durabilă a zonei Roşia 
Montană.  

Cu toate acestea, o serie întreagă de propuneri şi de măsuri prevăzute de PUZ analizat 
sunt asemănătoare sau chiar identice cu bună parte din elementele strategice 
identificate în lucrarea menţionată, având aceeaşi finalitate scontată – dezvoltarea 
socială şi economică a zonei Roşia Montană pe principiile dezvoltării durabile.  

Spre deosebire de lucrarea menţionată, implementarea propunerilor PUZ are asigurată 
finanţarea, se va realiza cu colaborarea autorităţilor locale, iar procesul de revigorare 
economică şi socială va fi mult mai rapid.  

2.2.1.11 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Roşia Montană – 2010 şi 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Alba 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Roşia Montană – 2010, a fost 
aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 29.01.2010 emisă de Consiliul local al comunei Roşia 
Montană.  

 Analiza riscurilor inclusă în plan indică următoarele categorii de riscuri: 

 Riscuri naturale – principalele riscuri naturale identificate sunt inundaţiile şi 
alunecările de teren; 

 Riscuri tehnologice – riscuri de transport produse periculoase pe DN 74A şi riscuri de 
poluare a apelor generate de vechile lucrări miniere (halde de steril, iazuri de 
decantare, ape acide de mină); 

 Riscuri biologice – epidemii, epizootii; 

 Riscuri de incendiu. 

Planul prezintă, de asemenea, modul de acoperire a riscurilor: acţiuni de protecţie şi 
intervenţie, zone de acoperire a riscurilor, responsabilităţi, etape de realizare a acţiunilor, 
logistica acţiunilor. 

Referitor la legătura dintre PUZ şi Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Roşia Montană – 2010 se precizează: 

 Amplasamentul PUZ este afectat în prezent de riscurile naturale (inundaţii şi 
alunecări de teren) identificate în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor şi de 
riscurile tehnologice generate de poluarea apelor de către vechile lucrări miniere, 
identificate în acest plan; 

 Titularului PUZ nu-i revin responsabilităţi de acoperire a riscurilor; 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor nu include riscuri legate de activităţile 
propuse prin PUZ, deoarece acestea încă nu au fost implementate.  

În legătură cu acest ultim aspect, se precizează: 

 Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor au în vedere numai riscurile existente, nu 
şi pe cele generate de o activitate viitoare.  
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 Conform legislaţiei specifice în vigoare (Legea nr. 481/2004, HG nr. 642/2005, OM 
nr. 132/2007) planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual sau 
ori de câte ori pe raza teritoriului administrativ pentru care a fost elaborat planul apar 
unul sau mai multe riscuri. Ca urmare, după implementarea activităţilor propuse prin 
PUZ analizat, Consiliul Local şi Primăria comunei Roşia Montană vor dispune 
identificarea eventualele riscuri asociate acestor activităţi şi actualizarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Roşia Montană. 

Referitor la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Alba se menţionează 
că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, planurile judeţene se elaborează pe baza 
planurilor transmise de autorităţile unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza 
judeţului. Ca urmare, consideraţiile privind legătura dintre PUZ şi Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor al comunei Roşia Montană sunt valabile şi pentru Planul de analiză 
şi acoperire a riscurilor al judeţului Alba. 

2.2.1.12 Programe locale şi naţionale de sănătate 

Nu sunt disponibile planuri sau programe de sănătate pentru judeţul Alba sau pentru 
comuna Roşia Montană mai mult sau mai puţin recente. Singurele programe disponibile 
sunt programele naţionale de sănătate pentru anul 2009, care nu au prevederi specifice 
în funcţie de zonă.  

2.2.2 Planuri şi programe la nivel regional 

2.2.2.1 Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 

Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional (POR) constă în sprijinirea unei 
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor de dezvoltare 
ale României, corespunzător nevoilor acestora şi resurselor specifice, prin concentrarea 
asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale 
mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special din cele rămase în 
urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. 

Obiectivul strategic al POR este orientat spre crearea a 15.000 locuri de muncă până la 
sfârşitul anului 2015 şi prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de 
PIB/locuitor în perioada 2007 – 2013. 

Pentru atingerea obiectivului strategic al POR, au fost stabilite următoarele obiective 
specifice: 

 Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări 
policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a regiunilor de 
dezvoltare; 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane 
şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare; 

 Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor; 

 Creşterea competitivităţii regiunilor ca locuri pentru afaceri; 
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 Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor. 

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, 
bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de 
stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe 
următoarele axe prioritare tematice: 

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi local 

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 

5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 

6. Asistenţă tehnică. 

Axa prioritară 1 are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă 
prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a 
serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a 
antreprenoriatului. 

Domeniile majore de intervenţie sunt planurile integrate de dezvoltare urbană, care vor 
trebui implementate prin proiecte care se referă la următoarele tipuri de activităţi: 

 Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban; 

 Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 

 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea 
serviciilor sociale. 

Domeniile de intervenţie asociate Axei prioritare 1 nu influenţează şi nu sunt influenţate 
de PUZ analizat. Cu toate acestea, se poate afirma că propunerile PUZ vor contribui la 
dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, deşi nu într-o localitate urbană, ci într-o 
localitate rurală, dar cu posibile influenţe pozitive şi în localităţi urbane din zonă.  

Axa prioritară 2 vizează creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor, al mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.  

Domeniul major de intervenţie constă în reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 

PUZ analizat prevede rezolvarea problemelor de circulaţie din areal, având o serie de 
obiective principale: 
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 realizarea legăturii cu drumurile naţionale DN 74 A şi DN 74 în condiţii de confort 
optim şi siguranţa circulaţiei, implicând şi devierea drumului judeţean DJ 742 şi 
reconstruirea acestuia la standardele actuale; 

 rezolvarea circulaţiei în conformitate cu obiectele din amplasamentul PUZ, respectiv 
carierele, uzina de procesare, iazul de decantare, depozitele de roci sterile, etc. 

Atingerea acestor obiective va influenţa pozitiv condiţiile şi siguranţa circulaţiei pe 
tronsoanele de drumuri naţionale din zonă şi pe drumul judeţean DJ 742. 

Prevederile PUZ cu privire la infrastructura rutieră din zonă se corelează cu prevederile 
Axei prioritare 2, aducând îmbunătăţiri locale în cadrul infrastructurii rutiere din Regiunea 
7 – Centru. 

Axa prioritară 3 vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu 
servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, 
sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. 

Principalele domenii de intervenţie sunt: 

 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă; 

 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

Măsurile pentru diminuarea impactului activităţilor industriale din amplasamentul PUZ 
asupra populaţiei vizează, între altele, crearea pentru lucrători (angajaţi cu prioritate din 
comunităţile locale) a unor servicii de sănătate şi a infrastructurii aferente, îmbunătăţirea 
formării şi calificării profesionale, conducând la creşterea capacităţii pentru satisfacerea 
cerinţelor RMGC şi ale altor agenţi economici. Aceste măsuri sunt, deşi strict locale şi de 
mică anvergură în comparaţie cu scara de aplicaţie aferentă Axei prioritare 3, sunt în 
concordanţă cu domeniile de intervenţie prevăzute de aceasta. 

Axa prioritară 4 are ca scop înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de afaceri de 
importanţă regională şi locală, reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea iniţiativelor 
antreprenoriale regionale şi locale, pentru a facilita crearea de noi locuri de muncă şi 
creşterea economică durabilă. 

Principalele domenii de intervenţie sunt: 

 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanţă regională şi 
locală; 

 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 
activităţi; 

 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. 
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Propunerile PUZ cu privire la dezvoltarea activităţilor miniere la Roşia Montană, pe baza 
unor tehnologii moderne şi eficiente, precum şi propunerile privind eliminarea poluării 
istorice din amplasamentul pe care se propune dezvoltarea activităţilor industriale şi 
chiar din arealul acestuia se subsumează, pe plan local, domeniilor prioritare aferente 
Axei prioritare 4. Activităţile miniere propuse prin PUZ vor contribui nu numai direct, prin 
ele însele, la dezvoltarea economică a zonei şi la crearea de noi locuri de muncă, ci şi 
indirect, la diversificarea activităţilor economice din zonă şi prin urmare la creşterea PIB 
regional.  

Axa prioritară 5 vizează în principal valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului 
cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, 
dezvoltării economiei locale şi creării de noi locuri de muncă. 

Principalele domenii de intervenţie sunt: 

 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe; 

 Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea 
durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice; 

 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea 
atractivităţii României ca destinaţie turistică. 

Propunerile şi măsurile PUZ cu privire la conservarea, restaurarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural, arheologic şi istoric din zona Roşia Montană, modificarea 
perimetrelor destinate activităţilor industriale în scopul protejării valorilor de patrimoniu şi 
a monumentelor naturale, instituirea Zonei Protejate şi a zonei tampon dintre perimetrul 
industrial şi Zona Protejată, având ca efect crearea condiţiilor pentru promovarea şi 
valorificarea potenţialului turistic al zonei se corelează cu domeniile de intervenţie 
aferente Axei prioritare 5. Implementarea acestor propuneri şi măsuri ale PUZ, 
coroborată cu efectele pozitive ale viitoarelor activităţi asupra mediului economic şi 
social al comunităţilor va determina creşterea posibilităţilor financiare ale autorităţilor 
locale şi ale populaţiei pentru dezvoltarea turismului, cu efecte benefice la nivel local, 
judeţean şi regional.  

Axa prioritară 6 vizează sprijinirea implementării transparente şi eficiente a Programului 
Operaţional Regional. 

Asistenţa tehnică se adresează Autorităţii de management al POR şi Organismelor 
intermediare.  

Între domeniile de intervenţie aferente Axei prioritare 6 şi propunerile PUZ nu există nicio 
legătură.  

În concluzie se constată că, în mare parte, propunerile şi măsurile PUZ analizat se 
corelează şi se subsumează celor mai multe dintre domeniile de intervenţie ale axelor 
prioritare asociate POR, cu menţiunea că implementarea acestor propuneri şi măsuri se 
va realiza exclusiv cu mijloacele financiare ale titularului PUZ. Atingerea obiectivelor 
PUZ va avea, în principal, efecte locale, dar şi efecte pozitive pentru judeţul Alba şi 
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pentru Regiunea 7 Centru, precum şi la nivel naţional. Aceste efecte se vor materializa 
cu deosebire prin creşterea veniturilor la bugetele locale şi la bugetul de stat.  

2.2.2.2 Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureş 

Introducere 

Planul de management al bazinului hidrografic reprezintă instrumentul pentru 
implementarea Directivei Cadru Apă (reglementat prin Articolul 13 şi anexa VII) şi are 
drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de apă precum şi protecţia 
ecosistemelor acvatice, având ca obiectiv principal atingerea unei „stări bune” a apelor 
de suprafaţă şi subterane. 

Directiva Cadru în domeniul apei (Directiva 2000/60/CE – DCA) a fost adoptată de către 
Parlamentul European în 23 octombrie 2000 şi a fost pusă în aplicare începând cu data 
de 22 decembrie 2000, când a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul apei este acela de a obţine o „stare 
bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cat şi pentru cele 
subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate şi artificiale, pentru care se 
defineşte „potenţialul ecologic bun”. 

România trebuie să realizeze aceste obiective prin stabilirea şi implementarea 
programelor de măsuri, ţinând seama de cerinţele deja existente la nivelul Comunităţii 
Europene. 

În conformitate cu prevederile din Legea Apelor nr. 107/1996 cu completările şi 
modificările ulterioare, Administraţia Naţională „Apele Române” elaborează Schemele 
Directoare de Amenajare şi Management ale Bazinelor Hidrografice care sunt formate 
din Planul de Management al Bazinului Hidrografic şi Planul de Amenajare al Bazinului 
Hidrografic. Ministerul Mediului împreună cu Administraţia Naţionala „Apele Române” au 
fost desemnate, autorităţi competente pentru implementarea Directivei Cadru Apă în 
România. 

La nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă a fost înfiinţat un compartiment pentru 
elaborarea Planului de management bazinal, componenta de gospodărire calitativă a 
resurselor de apa şi un colectiv interdisciplinar care să colaboreze cu Institutul Naţional 
de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor la elaborarea Planurilor de Amenajare a bazinului 
hidrografic, respectiv pentru componenta cantitativă de gospodărire a apelor din cadrul 
Schemelor Directoare. De asemenea, la nivelul fiecărui bazin hidrografic, potrivit Legii 
nr. 107/1996 – Legea Apelor art. 77, şi HG nr. 1212/29.11.2000, a fost înfiinţat un 
Comitet de Bazin. 

Elaborarea Planului de management al bazinului hidrografic Mureş a demarat încă din 
anul 2004. În 22 decembrie 2008 a fost publicat pe website-ul Administraţiei Bazinale de 
Apă Mureş şi pe cel al Administraţiei Naţionale „Apele Române” Planul de Management 
al bazinului hidrografic Mureş. Acest document, împreună cu celelalte 10 Planuri de 
management bazinal au rămas disponibile publicului interesat în primele 10 luni ale 
anului 2009. 
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Planul Naţional de Management, ce reprezintă o sinteză a celor 11 planuri bazinale, va fi 
aprobat prin Hotărâre a Guvernului după ce va fi supus procedurii de evaluare strategică 
de mediu (procedura SEA), în conformitate cu prevederile Directivei 2001/42/CE privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului.  
Aceasta procedură este în curs de desfăşurare, finalizarea fiind estimată pentru luna 
octombrie 2010.  

Planul de management bazinal prezintă punctul de plecare pentru măsurile de 
management din toate ramurile economiei, măsurile de gospodărire a apelor la nivel 
bazinal şi local şi evidenţiază factorii majori care influenţează gospodărirea apei în 
spaţiul hidrografic al râului Mureş. De asemenea, prin Planul de management sunt 
stabilite deciziile necesare în economia apei şi pentru dezvoltarea de obiective pentru o 
gospodărire durabilă, unitară, echilibrată şi complexă a resurselor de apă. 

 

Spaţiul hidrografic aferent PUZ Zona Industrială Roşia Montană 

Spaţiul care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este drenat către valea principală a 
râului Abrud, cu orientare sud-nord, în care se varsă principalii afluenţi de dreapta ai 
acestuia - văile Buciumani, Abruzel, Corna, Sălişte şi Roşia. Dintre acestea, trei prezintă 
importanţă deosebită pentru proiectul de plan supus evaluării, respectiv văile Corna, 
Sălişte şi Roşia. 

În sistemul de clasificare implementat prin Planul de management bazinal această zonă 
corespunde corpului de apă de suprafaţă Râul Abrud şi afluenţii, corp de apă identificat 
cu codul RW4.1.81.10_B1. 

Sinteza informaţiilor cuprinse în Planul de management al bazinului hidrografic Mureş, 
raportat la corpul de apă sus menţionat este prezentată în continuare: 

 Râul Abrud, afluent al Arieşului este un corp de apă puternic modificat1, calitatea 
apei fiind influenţată de descărcările de ape de mină din zona Bucium Izbita şi 
evacuarea Iazului de decantare Valea Săliştei. 

 Potenţialul ecologic2 al cursului de apă a fost considerat moderat. În secţiunea de 
control Câmpeni (amonte confluenţă Arieş), în anul 2009 apa râului Abrud s-a 
încadrat din punct de vedere al stării ecologice în categoria V (proastă)3.  

                                                

 

1
 Corpurile de apă puternic modificate sunt acele corpuri de apă de suprafaţă care datorită “alterărilor fizice” 

(modificări ale caracteristicilor hidromorfologice ale corpurilor de apă) datorate activităţilor umane şi-au 
schimbat substanţial caracterul lor natural. 

2
 Acest concept prevede ca obiectiv de mediu pentru corpurile de apă puternic modificate atingerea unui 

“potenţial ecologic bun”, şi nu a “stării bune” a apelor, ceea ce presupune, de regulă, conservarea 
amenajării râului în situaţia în care se află în prezent sau cu mici modificări şi îmbunătăţirea calităţii şi 
regimului apei. Cu alte cuvinte, în cazul acestei categorii de apă, se încearcă să se satisfacă maximal 
criteriile de eficienţă privind atât aspectele economice şi sociale ale apei privită ca resursă, cât şi aspectele 
privind conservarea ecosistemelor naturale privite ca suport al vieţii. 
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 Sursele difuze (aglomerările umane şi activităţile agricole) contribuie şi ele la 
poluarea apelor de suprafaţă. Zona este considerată vulnerabilă la poluarea cu 
nitraţi. 

 Obiectivul de mediu stabilit pentru acest corp de apă este atingerea potenţialului 
ecologic bun în anul 2027. 

 Pentru diferenţa de timp până la atingerea potenţialului ecologic bun, prin Planul de 
management bazinal a fost solicitată o derogare de termen, în condiţiile stipulate de 
Art. 4.4 din Directiva Cadru Apa. Excepţia a fost motivată prin invocarea clauzei de 
fezabilitate tehnică, respectiv prin luarea în considerare cu prioritate a aspectelor de 
natură tehnică şi nu cele ale costurilor. Astfel, au fost propuse o serie de măsuri care 
conduc progresiv corpul de apă la atingerea obiectivului de mediu stabilit (potenţial 
ecologic bun), respectiv: 

- Monitorizare de investigare a apelor de suprafaţă, subterane şi apelor uzate 
evacuate, pentru clarificarea stării corpului de apă; 

- Studiu pentru închidere şi ecologizare a iazului de decantare Gura Roşiei – 
revizuire soluţie de lestare a bazei iazului; 

- Măsurile de bază pentru aglomerarea umană Roşia Montană, măsuri care au 
termene de conformare după anul 2013. 

 Motivul principal care a stat la baza solicitării prelungirii termenului de conformare 
este reprezentat de faptul că poluarea complexă a corpului de apă necesită o 
perioadă mai îndelungată de timp pentru investigare. Termenul de conformare (data 
realizării măsurilor de bază4) este decembrie 2024. 

 Pentru aglomerarea Roşia Montană este prevăzut în planul de măsuri de bază, 
realizarea până în 2015 a reţelei de canalizare şi a unei staţii de epurare pentru un 
număr de 3872 l.e. (locuitori echivalenţi), la un grad de acoperire a serviciului 
(racordare) de 100 %. Valoarea totală estimată a celor doua componente 
investiţionale este de 1.083.750 Euro fără a fi indicată însă o potenţială sursă de 
finanţare. 

În ceea ce priveşte apele subterane, din punctul de vedere al delimitării corpurilor de 
apă, zona analizată aparţine teritoriului ROMU10 – Abrud (Munţii Metaliferi). Pentru 
acest corp de apă subterană nu au fost suficiente date pentru determinarea fondului 

                                                                                                                                            

 

3
 Conform Raportului Anual privind Starea Mediului, 2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba şi a 

Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor 
de apă aprobat prin Ordinului nr. 161/2006 

4 Conform prevederilor DCA Statele Membre trebuiau să stabilească până în decembrie 2009, şi trebuie să 

implementeze până în decembrie 2012, programe de măsuri ţinând cont de rezultatele Analizei de risc 
2004, pentru a atinge obiectivele de mediu. Programele de măsuri cuprind 2 categorii şi anume: 

 măsuri de bază - măsuri obligatorii, impuse prin legislaţia naţională şi comunitară privind calitatea apei 

 măsuri suplimentare - măsuri identificate şi necesar a fi implementate în plus faţă de măsurile de bază, 
în cazul în care este necesar. 

 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Pagina 47 din 302 

natural şi, implicit, a valorilor de prag. În anul 2007 nu a fost monitorizată calitatea apei 
subterane, dar deoarece acest corp de apă subterană se dezvoltă într-o zonă montană, 
s-a considerat că acesta se află, din punct de vedere calitativ, în stare bună. 

 

Activităţi industriale şi surse de poluare 

Pe baza metodologiei de evaluare a riscului potenţial (Metodologia pentru determinarea 
indexului de risc pentru apă - WRI) elaborată de Grupul Experţi ICPDR privind poluarea 
accidentală (Accident Pollution Task Group), au fost identificate sursele industriale cu 
risc potenţial ridicat de poluare accidentală din Bazinul Hidrografic Mureş, pornind de la 
lista „Zonelor industriale cu risc potenţial ridicat” din România. 

Printre aceste surse, având un indice de risc mare (7,9 faţă de valoarea de referinţă a 
WRI care este 5,0) este identificată şi C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – Filiala 
RoşiaMin S.A. Unitatea se află în subordinea C.N.C.A.F. MINVEST Deva (Compania 
Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A.). Unitatea este în proces de 
încetare a activităţii din luna iunie 2006 şi are în execuţie proiectul de încetare a 
activităţii. Planul de Încetare a activităţii are ca scop identificarea şi evaluarea tehnico-
financiară a lucrărilor de dezafectare a echipamentelor şi instalaţiilor precum şi refacerea 
ecologică a zonelor afectate. 

Pentru bazinul hidrografic Mureş a fost stabilit un program de măsuri care cuprinde atât 
măsuri de bază, cât şi măsuri suplimentare în scopul atingerii obiectivelor de mediu 
stabilite pentru toate corpurile de apă. 

Măsurile de bază au fost stabilite având în vedere, în special, cerinţele Directivelor 
europene din domeniul protecţiei mediului, menţionate în anexa VI A a DCA, precum şi 
alte prevederi europene şi naţionale. 

Măsurile suplimentare pentru reducerea poluanţilor şi măsurile pentru alterările 
hidromorfologice au fost prioritizate în baza criteriului cost/eficienţă, respectiv raportul 
dintre costul măsurii şi efectul acesteia în planul elementelor biologice de calitate. 

Pentru Râul Abrud şi afluenţii, corp de apă identificat cu codul RW4.1.81.10_B1, în zona 
de interes a Planului Urbanistic Zonal care face obiectul evaluării, a fost realizată o 
sinteză a măsurilor de bază şi a celor suplimentare pentru activităţile industriale 
(Anexele 9.7, 9.12, 9.13 şi 9.15 la PMBH Mureş). Operatorul economic vizat pentru 
aceste măsuri este SUCURSALA Minieră ROŞIA MONTANĂ (RoşiaMin). 

Tabelul de mai jos sintetizează lista acestor obligaţii şi gradul de acoperire/rezolvare al 
problemelor, corelat cu implementarea proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul 
PUZ analizat. 
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Tabel 2 Măsuri de bază aferente operatorului economic RoşiaMin 

 

Nr. Măsuri de bază pentru RoşiaMin Relaţia cu Proiectul RMGC 

0 1 2 

1 
Staţie de epurare ape de mină-gura galeriei orizont 
714  

Rezolvare prin construirea barajului 
Cetate 

2 
Staţie de tratare ape de mină la baza haldelor Găuri 
şi Hop-Valea Verde   

 Rezolvare prin exploatarea în 
cariera Cetate 

3 
Sistem de tratare a apelor de mină galeriile Iuliana, 
Coasta şi Aurora 

Rezolvare prin construirea barajului 
Cetate 

4 Sistem de tratare a apelor de mină galeria Mănesti  
Rezolvare prin construirea barajului 
Cetate 

5 
Sistem de tratare apă de mină galeria 820 Staţia de 
compresoare 

Rezolvare prin construirea barajului 
Cetate 

6 Sistem de tratare apă de mină galeria Verkes  
Rezolvare prin construirea barajului 
Cetate 

7 Ecologizare cariera Cetate  Odată cu închiderea carierei Cetate 

8 Ecologizare halda Valea Verde-cariera  Odată cu închiderea carierei Cetate 

9 Ecologizare halda Hop-cariera  Odată cu închiderea carierei Cetate 

10 Ecologizare halda zona Găuri-cariera  Odată cu închiderea carierei Cetate 

11 Ecologizare halda Afiniş-cariera  Odată cu închiderea carierei Cetate 

12 Ecologizare halda Râpa Albă  Odată cu închiderea carierei Cetate 

13 Ecologizare halda Rakosi  Odată cu închiderea carierei Cetate 

14 Ecologizare halda Iuliana  Odată cu închiderea carierei Cetate 

15 Ecologizare halda Galeria de Coastă  Odată cu închiderea carierei Cetate 

16 Ecologizare halda Mănesti  
După anul 5 odată cu închiderea 
haldei Cetate 

17 Ecologizare halda Râpa Albă  Odată cu închiderea carierei Cetate 

18 Ecologizare halda Găuri nr. 1  Odată cu închiderea carierei Cetate 

19 Ecologizare halda Găuri nr. 2  Odată cu închiderea carierei Cetate 

20 Ecologizare cariera Napoleon  
Începând din anul 9 odată cu 
închiderea carierei Cârnic 

21 Ecologizare halda Verkes  Odată cu închiderea carierei Cârnic 

22 Ecologizare halda Piatra Corbului 2  
Începând din anul 9 odată cu 
reabilitarea haldei şi carierei Cârnic 

23 Ecologizare halda Piatra Corbului 1A şi 1B 
Începând din anul 9 odată cu 
reabilitarea haldei şi carierei Cârnic 

24 Ecologizare halda de la rostogolul colector Napoleon  
Începând din anul 9 odată cu 
reabilitarea haldei şi carierei Cârnic 

25 Ecologizare halda IPEG şi orizont 907  
Începând din anul 9 odată cu 
reabilitarea haldei şi carierei Cârnic 

26 
Ecologizare haldele amplasate în zona Volbura 
Cantaliste şi Volbura Corhuri  

Începând din anul 9 odată cu 
reabilitarea haldei şi carierei Cârnic 

27 
Ecologizare haldele amplasate în zona Volbura 
Cantaliste partea estică  

Începând din anul 9 odată cu 
reabilitarea haldei şi carierei Cârnic 

28 Ecologizare halda Cârnicel orizont 941, 907, 885  
Începând din anul 9 odată cu 
reabilitarea haldei şi carierei Cârnic 

29 Ecologizare haldelor de pe masivul Orlea  Începând cu anul 13 odată cu 
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Nr. Măsuri de bază pentru RoşiaMin Relaţia cu Proiectul RMGC 

0 1 2 

reabilitarea carierei Orlea 

30 Ecologizare halda 23 August  
Rezolvare prin construirea barajului 
Cetate 

31 
Închidere şi ecologizare iazuri de decantare Gura 
Roşiei şi V. Săliştei 

Obiective în afara ariei Proiectului 
RMGC 

 

Suplimentar faţă de măsurile de bază de mai sus (pentru care PMBH Mureş nu 
precizează o dată calendaristică pentru rezolvare), sunt prevăzute şi următoarele măsuri 
suplimentare: 

 Monitorizarea suplimentară a substanţelor periculoase din listele I şi II şi a 
substanţelor prioritar/prioritar periculoase din apele de suprafaţă, subterane şi din 
apele uzate evacuate;  

 Studiu pentru închidere şi ecologizare a iazului de decantare Gura Roşiei - revizuire 
soluţie de lestare a bazei iazului. 

Se precizează faptul că pentru acest spaţiu hidrografic, singurele măsuri referitoare la 
aglomerările umane sunt cele prezentate în paragraful anterior (pentru aglomerarea 
Roşia Montană), iar pentru activităţi agricole nu sunt prevăzute asemenea măsuri. 

În activitatea de planificare, procesul de stabilire al obiectivelor de mediu şi al excepţiilor 
s-a realizat la nivel de corp de apă, fundamental fiind mecanismul de prioritizare al 
acţiunilor şi al programelor de măsuri, deoarece nu toate ”problemele” referitoare la 
corpurile de apă pot fi abordate şi toate „obiectivele de mediu” pot fi atinse în cadrul 
actualului Plan de management bazinal. 

Analiza cost – beneficiu efectuată a avut în vedere nu doar costurile şi beneficiile 
măsurilor în directă corelaţie cu mediul, ci şi toate efectele indirecte posibile care se pot 
manifesta asupra altor sectoare sau asupra mediului. Rezultatul a fost aplicarea 
excepţiilor în conformitate cu Art. 4.4 din DCA pentru toate măsurile suplimentare 
identificate la scara sub-bazinală.  

Se face precizarea că, întregul proces de planificare şi analiză a fost derulat pe baza 
scenariului de bază, fără a avea în vedere implementarea proiectului RMGC 

Din analiza efectuată a rezultat ca râul Abrud şi afluenţii nu pot atinge potenţialul bun 
până în anul 2015, acest obiectiv de mediu fiind estimat a fi atins în anul 2027. 

Este de aşteptat ca implementarea Proiectului RMGC să conducă la îmbunătăţirea 
rapidă, cuantificabilă şi semnificativă a calităţii acestui corp de apă astfel încât la 
următoarele cicluri de planificare, aplicarea excepţiilor să fie adaptată/ajustată de fiecare 
dată. 
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2.2.2.3 Planul de dezvoltare al Regiunii 7 Centru pentru perioada 2007 - 2013  

Obiectivul strategic al planului constă în: „Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi 
umane, în scopul dezvoltării unei economii performante în corelaţie cu conservarea 
mediului şi a patrimoniului, care să ducă pe termen lung la armonizarea coeziunii 
economice şi sociale la nivelul Regiunii Centru”. 

 Priorităţile strategice de dezvoltare regională cuprinse în plan sunt: 

 Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale: transport, mediu, reabilitare urbană, 
utilităţi publice, infrastructură socială; 

 Sprijinirea afacerilor: crearea şi dezvoltarea IMM în sectorul privat şi de servicii, 
promovarea produselor industriale şi serviciilor pe piaţa internă şi externă, 
dezvoltarea afacerilor prin crearea de locaţii specifice; 

 Dezvoltarea turismului: conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural, 
dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice, îmbunătăţirea serviciilor în 
turism; 

 Dezvoltarea rurală: dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din mediul 
rural, dezvoltarea şi modernizarea activităţilor din silvicultură; 

 Cercetare, inovare tehnologică şi crearea societăţii informaţionale; 

 Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale: promovarea 
măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea sistemului 
de formare profesională, îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale, 
achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltarea 
afacerilor; 

 Dezvoltarea urbană durabilă. 

Resursele indicate de plan pentru implementarea măsurilor care să conducă la 
atingerea priorităţilor de dezvoltare constau, în principal, în granturi şi în credite cu sau 
fără dobânzi subvenţionate.  

Planul nu indică măsuri specifice de dezvoltare pentru zona Roşia Montană sau pentru 
judeţul Alba, localitatea Roşia Montană fiind menţionată doar în contextul listei 
localităţilor din Regiunea 7 Centru pe teritoriul cărora se află valori ale patrimoniului 
cultural. În schimb, proiectul minier care face obiectul PUZ analizat, prin prevederile sale 
referitoare la dezvoltarea economică şi socială a zonei Roşia Montană, de dezvoltare a 
infrastructurii locale, de conservare a patrimoniului natural, istoric şi cultural şi prin însăşi 
oferta unei investiţii private majore într-o zonă defavorizată, contribuie la atingerea, în 
zona Roşia Montană, a unora dintre obiectivele prioritare de dezvoltare ale Regiunii 7 
Centru.  

2.2.2.4 Planul Regional de Acţiune pentru Mediu – Regiunea 7 Centru 

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) al Regiunii 7 Centru cuprinde o serie 
de obiective de mediu generale şi specifice, la nivel regional, pentru activităţile/facilităţile 
miniere, precum şi acţiunile necesare pentru atingerea acestor obiective. Obiectivele de 
mediu şi acţiunile menţionate se referă la protecţia calităţii apelor şi a solului.  
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Măsurile tehnice şi operaţionale pentru reducerea/eliminarea poluării mediului prevăzute 
în planurile de management de mediu, care fac parte integrantă din Proiectul minier 
Roşia Montană, includ serii de acţiuni concrete pentru atingerea obiectivelor de mediu 
stabilite de PRAM pentru activităţile/facilităţile miniere. Printre aceste măsuri se 
regăsesc şi tipurile de acţiuni identificate în PRAM.  

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru stabileşte, de asemenea, 
o serie de obiective de mediu pentru protecţia sănătăţii populaţiei, pentru protecţia 
calităţii atmosferei, pentru reducerea riscurilor ca urmare a depozitării unor deşeuri, 
pentru gestionarea deşeurilor, etc., fără ca aceste obiective să se refere în mod specific 
la activităţile miniere.  

În acest context, se menţionează că planurile de management aferente Proiectului 
minier Roşia Montană includ măsuri pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a tuturor 
factorilor de mediu, precum şi pentru managementul riscului.  

Detalii cu privire la obiectivele de mediu stabilite la nivel regional vor fi prezentate în 
Capitolul 5 al Raportului de mediu. 

2.2.2.5 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – judeţul Alba şi Planul Regional 
de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru 

În România, sistemul de planificare în domeniul gestionării deşeurilor porneşte de la 
prevederile Art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul 
deşeurilor modificată şi aprobată de Legea nr. 426/2001, cu completările şi modificările 
ulterioare: 

(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează 
planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional, judeţean, inclusiv al 
municipiului Bucureşti. 
(2) Planurile prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la: 

a. tipurile, cantităţile, originea deşeurilor care urmează să fie valorificate sau 
eliminate; 

b. cerinţele tehnice generale; 
c. prevederi speciale pentru anumite categorii de deşeuri; 
d. amplasamente şi instalaţii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau 

depozitarea finală a deşeurilor. 
e. persoanele fizice şi juridice cu responsabilităţi în gestionarea deşeurilor; 
f. estimarea costurilor pentru investiţiile privind operaţiile de valorificare şi 

eliminare; 
g. măsurile de încurajare a raţionalizării operaţiilor de colectare, sortare şi tratate a 

deşeurilor. 

Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor (PJGD) - judeţ Alba, a fost întocmit în 
baza "Metodologiei pentru elaborarea Planului Judeţean de gestionare a deşeurilor" 
aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007. Planul a 
fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 192/28.08.2008, după ce în 
prealabil, ca urmare a derulării procedurii de evaluare de mediu a fost obţinut Avizul de 
Mediu nr. SB 24/23.07.2008 eliberat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Sibiu. 
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Orizontul de timp acoperit de PJGD Alba corespunde perioadei: 2005-2013.  

O caracterizare concisă a PJGD Alba este prezentată în continuare5: 

 
“Constituindu-se într-o particularizare a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor 
pentru Regiunea 7 Centru, PJGD pentru judeţul Alba abordează problema deşeurilor 
într-o manieră “integrată”, împrumutând astfel şi particularizând în mod fericit 
importantele subpuncte ale metodei de abordare “integrate” a deşeurilor: 

 Identifică şi analizează situaţia existentă în domeniul gestionării deşeurilor la nivelul 
judeţului Alba; 

 Identifică şi defineşte problemele şi deficienţele semnificative asociate practicilor 
existente de gestionare a deşeurilor în judeţ; 

 Identifică şi evaluează opţiunile disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor strategice; 

 Alege varianta optimă pe baza unei analize pluri-criteriale realizate la nivelul 
judeţului; 

 Formulează o strategie integrată privind gestionarea deşeurilor. 

 
Implementarea propunerilor din PJGD va determina o îmbunătăţire semnificativă a 
condiţiilor generale de mediu: calitatea apelor (de suprafaţă şi subterane), a aerului 
(poluanţi şi mirosuri), soluri contaminate, ecosisteme, impacturi vizuale.” 
 

PJGD Alba tratează problematica gestionării următoarelor categorii de deşeuri: 

 Deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din 
comerţ industrie şi instituţii) inclusiv fracţiile colectate separat: 

 fracţii colectate separat (cu excepţia 15 01); 

 deşeuri din grădini şi parcuri; 

 alte deşeuri municipale (deşeuri municipale amestecate, deşeuri din pieţe, 
deşeuri stradale, deşeuri voluminoase etc.); 

 Deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat); 

 Deşeuri din construcţii şi demolări; 

 Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti; 

 Vehicule scoase din uz; 

 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice. 

Nu au făcut obiectul analizei şi propunerilor de soluţii următoarele categorii de deşeuri: 

 Deşeurile radioactive; 

                                                

 

5
 Secţiune preluată din Raportul de mediu pentru PJGD Alba, S.C. Argif Proiect S.R.L. Piteşti, 

2008 
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 Deşeurile de producţie din industrie şi agricultură; 

 Deşeuri din activitatea minieră. 

Deşeurile radioactive fac obiectul unui pachet de acte normative distincte, ele nefiind 
incluse în sfera de analiză a planurilor judeţene sau regionale pentru gestionarea 
deşeurilor. 

Deşeurile de producţie sunt reprezentate de deşeurile industriale şi agricole, inclusiv 
cele rezultate de la producerea energiei. Organizarea activităţii de gestionare a 
deşeurilor de producţie este obligaţia generatorului, prin mijloace proprii sau prin 
contractarea serviciilor unor firme specializate. 

Conform prevederilor din OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, deşeurile 
din industria extractivă nu se supun prevederilor acestui act normativ, acestea având 
reglementări specifice.  

PJGD Alba, în cuprinsul acestuia, face analiza mai multor alternative privind sistemele 
de colectare, transport, tratare şi eliminare a deşeurilor care fac obiectul planului. 

Soluţia recomandată şi aprobată odată cu implementarea planului, prevede: 

Colectarea deşeurilor se va face atât în amestec cât şi separat (pentru deşeurile verzi 
din parcuri, grădini, cantine, restaurante şi respectiv ambalaje şi deşeuri de ambalaje). 
Refuzul din staţiile de sortare şi deşeurile colectate brut (în amestec) vor fi eliminate prin 
depozitare. 
 
Recuperarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje: pentru atingerea ţintelor stabilite 
pentru recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, s-au propus colectarea 
separată, dar şi sortarea materialelor colectate. Reziduurile care rezultă în urma sortării 
urmează a fi depozitate. 
 
Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate se bazează pe tehnica 
compostării. Pentru asigurarea materiei prime necesare realizării compostului şi pentru o 
calitate cât mai bună a acestuia este dorită o colectare separată a deşeurilor verzi din 
grădini, parcuri şi pieţe dar şi o colectare selectivă a deşeurilor biodegadabile de la 
populaţie. Nu este exclusă implementarea în anumite zone a tehnicii compostării 
individuale (home composting). 
 
Soluţia de eliminare a deşeurilor pentru care s-a optat a rămas depozitarea.  
 
PJGD Alba nu propune soluţii privind amplasarea facilităţilor de tratare sau eliminare a 
deşeurilor. La nivel de judeţ au fost implementate o serie de proiecte locale sau 
microzonale care rezolvă o parte din problemele legate de colectarea deşeurilor şi 
transfer al acestora. 
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Astfel, la nivel judeţean sunt în curs de implementare sau chiar în operare următoarele 
facilităţi6: 
 

 Zlatna: Prin Programul pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică, 
a fost finanţată şi realizată o Staţie de sortare şi transfer. Facilitatea funcţionează şi 
deţine autorizaţia de mediu nr. 122/10.06.2009. 

 Abrud: Prin programul Phare CES 2003, s-a realizat proiectul „Sistem de colectare 
selectivă şi amenajarea staţiei de transfer pentru deşeuri în zona Abrud, Roşia 
Montană, Bucium, Ciuruleasa”. Facilitatea funcţionează şi deţine autorizaţia de 
mediu nr. 149/12.08.2009, deşeurile fiind transferate în judeţul Sibiu, la depozitul de 
la Cristian. 

 Aiud: prin programul Phare CES 2003, s-a realizat proiectul „Sistem de colectare 
selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona municipiului Aiud”. 
Investiţia a fost finalizată, dar încă nu este funcţională. 

 Baia de Arieş: este în curs de implementare proiectul „Colectare selectivă deşeuri 
menajere din zona Baia de Arieş şi cinci comune limitrofe - Staţie de transfer” derulat 
prin programul Phare CES 2006. Localităţile partenere sunt comunele Bistra, Lupşa, 
Sălciua, Poşaga şi Ocoliş.  

 Sohodol: este în curs de implementare proiectul „Platformă de depozitare deşeuri” 
(Staţie de Transfer), finanţată prin Ordonanţa nr. 7/2006. Investiţia a fost realizată 
doar parţial, din lipsă de fonduri. 

 
Implementarea soluţiilor propuse prin PJGD Alba va fi realizată în cadrul proiectului 
derulat de Consiliul Judeţean Alba cu sprijin financiar din partea POS Mediu.  
 
Efectul aşteptat ca urmare a implementării soluţiilor din plan este creşterea ratei de 
reutilizare şi reciclare a deşeurilor (inclusiv prin compostarea deşeurilor verzi) şi 
atingerea ţintelor impuse prin legislaţia naţională pentru deşeurile de ambalaje şi pentru 
deşeurile biodegradabile. 

Proiectul de plan supus avizării nu va conduce la necesitatea modificării sau revizuirii 
soluţiilor tehnice avute în vedere la elaborarea şi aprobarea PJGD Alba.  

Fluxurile de deşeuri rezultate ca urmare a implementării viitorului proiect minier al 
RMGC, nu necesită implementarea unor alte soluţii tehnice privind gestionarea lor şi 
implicit o revizuire a PJGD.  

Facilitatea de transfer deja construită la Abrud poate prelua întregul flux de deşeuri de 
tip municipal sau asimilabil, colectate în amestec (deşeurile asimilabil menajere) sau 
separat (deşeuri de ambalaje) generate în aria de proiect. 

                                                

 

6
 Informaţii preluate din Starea mediului în judeţul Alba, APM Alba, 2009 
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Pentru toate celelalte tipuri de deşeuri generate şi care nu sunt acoperite de documentul 
de planificare aprobat la nivel judeţean, titularul de plan (RMGC) are pregătite soluţii 
tehnice care vor fi supuse avizării în cadrul procedurii privind evaluarea impactului 
asupra mediului. 

 
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 7 Centru 
 

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 7 Centru (PRGD 7 Centru) 
a fost primul document de planificare elaborat în România pentru acest nivel de 
organizare teritorială7.  

În cadrul Proiectului de twining Romania – Germania (proiectul PHARE 
RO/2001/IB/EN/01), derulat la nivelul Ministerului Mediului, în anul 2004, a fost elaborat 
un prim plan regional “exemplar” pentru această problemă la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare 7 Centru.  

O primă revizuire a PRGD a avut loc în perioada 2005-2006. Procesul de revizuire al 
PRGD 7 Centru a fost continuat în cadrul Proiectului PHARE de Asistenţă Tehnică 
pentru Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (Proiect 2004/016-
772.03.03/04.01) forma finală a documentului fiind realizată la sfârşitul anului 2006 de-a 
lungul derulării procedurii de evaluare de mediu.  

PRGD 7 Centru a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor nr. 1364/14.12.2006 şi al Ministerului Integrării Europene nr. 1499/21.12.2006. 

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor al Regiunii 7 Centru prezintă cadrul de 
planificare pentru următoarele aspecte:  

 conformarea cu cerinţele legale privind sectorul deşeurilor şi atingerea ţintelor 
propuse;  

 stabilirea capacităţilor necesare şi caracteristice pentru gestionarea deşeurilor; 

 controlul măsurilor tehnologice; 

 prezentarea cerinţelor economice şi de investiţie. 

Deşeurile care fac obiectul PRGD 7 Centru sunt deşeurile municipale nepericuloase şi 
periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii), la care 
se adaugă alte fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din 
construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti, vehicule scoase 
din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice. 

                                                

 

7
 În România nu a fost încă implementată o structură administrativă la nivel regional (NUTS 2). 

Ca urmare Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului reprezintă instituţia însărcinată cu 
elaborarea, revizuirea şi implementarea PRGD. 
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Orizontul de timp acoperit de PRGD 7 Centru corespunde perioadei: 2003-2013.  

La elaborarea versiunilor anterioare precum şi a celei curente a PRGD 7 Centru, 
Proiectul minier RMGC nu a fost luat în discuţie. Motivele acestei decizii, luate în cadrul 
Grupurilor de Lucru însărcinate cu elaborarea PRGD 7 Centru şi a Evaluării de mediu, 
au fost următoarele: 

 Proiectul minier de la Roşia Montană parcurgea deja o procedură de evaluare a 
impactului asupra mediului, o decizie tehnică privind implementarea proiectului, 
inclusiv rezolvarea tuturor aspectelor legate de gestionarea deşeurilor urmând a fi 
luată într-un alt cadru instituţional; 

 Fiind vorba despre un proiect privat, problemele legate de finanţarea soluţiilor 
tehnice şi conformitatea deplină a tehnicilor adoptate cu cerinţele legale cad în 
totalitate în sarcina investitorului; 

 În eventualitatea în care, decizia privind implementarea proiectului minier fiind luată, 
va fi pusă în evidenţă necesitatea redimensionării unor fluxuri de deşeuri şi implicit 
extinderea capacităţilor anumitor facilităţi de tratare sau eliminare a deşeurilor care 
intră în sfera de acoperire a PRGD 7 Centru, investitorul va rezolva, pe cheltuiala lui, 
aceste probleme. 

Cu alte cuvinte, principiul de elaborare al PRGD 7 Centru raportat la proiectele private, 
incluzând aici şi proiectul minier de la Roşia Montană, a fost acela al neluării în 
considerare a eventualelor inputuri cantitative în fluxurile de deşeuri acoperite de plan. 

În concluzie, nu există nici un conflict între implementarea planului şi Planul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor, respectiv Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor. 

Acelaşi principiu al neincluderii în evaluare a proiectelor viitoare a fost aplicat şi la nivelul 
judeţean, respectiv la elaborarea PJGD Alba. 

PRGD 7 Centru nu propune soluţii privind amplasarea facilităţilor de tratare sau 
eliminare a deşeurilor. 

Implementarea soluţiilor tehnice propuse prin PRGD 7 Centru este realizată în cadrul 
proiectelor derulate de Consiliile Judeţene cu sprijin financiar din partea POS Mediu.  

Realităţile momentului (o serie de proiecte majore, la nivel judeţean au primit deja 
aprobările necesare în vederea finanţării şi implementării) conduc la necesitatea 
revizuirii anumitor părţi ale PRGD 7 Centru. 

În prezent, ARPM Sibiu derulează proiectul “Parteneriat pentru un mediu curat, 
reducerea deşeurilor şi dezvoltare durabilă în Regiunea 7 Centru”, având unul dintre 
obiective îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări cu 
respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii 
umane. Acest proiect, derulat la scara întregii regiuni, reprezintă o oportunitate privind 
revizuirea PRGD 7 Centru, proces care este aşteptat a demara în cursul anului 2010. 
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2.2.3 Planuri şi programe la nivel naţional 

2.2.3.1 Strategia industriei miniere pentru perioada 2004 - 2010 

Strategia industriei miniere pentru perioada 2004-2010 a fost aprobată prin HG nr. 615 
din 21 aprilie 2004.  

Principalele obiective ale strategiei sunt: 

 desfăşurarea activităţii miniere pe baze comerciale specifice pieţei libere;  

 diminuarea implicării Guvernului în sectorul minier şi promovarea iniţiativei private; 

 asigurarea protecţiei mediului la standarde europene;  

 soluţionarea problemelor sociale generate de închiderea activităţilor neeconomice. 

În setul de politici şi instrumente ce vor fi puse în mişcare pentru realizarea obiectivelor, 
strategia Guvernului îşi propune: 

 limitarea rolului statului numai la activităţi de reglementare, control şi beneficiar de 
taxe; 

 crearea cadrului instituţional necesar implementării şi monitorizării politicilor şi 
acţiunilor destinate restructurării sectorului; 

 promovarea de politici pentru eliminarea pierderilor financiare prin restructurarea 
capacităţilor de producţie şi a tehnologiilor, închiderea minelor neviabile, 
restructurarea financiară a companiilor şi societăţilor, utilizarea clădirilor, a 
infrastructurilor şi a terenurilor disponibile pentru reconstrucţia economică a zonelor 
afectate şi securizarea mediului şi, în final; 

 implementarea unui pachet de politici destinate protecţiei sociale a personalului 
afectat de restructurare. 

Conform strategiei, în minerit vor mai activa în jur de 20.000 salariaţi; la capitolul de 
concluzii al strategiei, în rândul efectelor aşteptate sunt înscrise: 

 Asigurarea protecţiei sociale pentru circa 48.000 persoane, reprezentând salariaţii 
disponibilizaţi în perioada 2002-2003, precum şi cei care urmează a se disponibiliza 
în perioada 2004-2010. Dintre aceştia, 15.000 vor primi venituri de completare, 9000 
se vor pensiona, 21.000 se vor angaja în locuri de muncă nou create, 15.000 vor 
rămâne şomeri cronici şi vor primi salarii compensatorii, neputând face faţă pe piaţa 
forţei de muncă, 3.000 îşi vor dezvolta afaceri proprii; 

 Crearea pe termen mediu a circa 31.500 locuri de muncă, din care 17.000 pe termen 
limitat (2-3 ani), reprezentând ocupaţii specifice executării de lucrări de 
infrastructură; 

 Asigurarea unei asistenţe sociale active adresate grupurilor celor mai defavorizate, 
reprezentate de copii lipsiţi de mijloace de subzistenţă, bătrâni cu venituri reduse, 
persoane cu vârste şi profesii neatractive pentru noile activităţi ce se dezvoltă, 
precum şi persoane cu handicap. 
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Conform aprecierilor Institutului de Economie Naţională, implementarea strategiei este 
un demers extrem de dificil şi de costisitor, datorită costurilor substanţiale în raport cu 
sursele de finanţare ale autorităţilor publice şi ale sectorului privat. În acest sens, 
accesul la fondurile structurale europene, precum şi alocarea optimă a acestora în 
completarea resurselor financiare naţionale rămân priorităţi pentru viitor. 

Planificarea închiderii activităţilor miniere inclusă de strategie prevede ca Mina Roşia 
Montană de exploatare în carieră a minereurului auro-argentifer, aparţinând C.N.C.A.F. 
MINVEST S.A. Deva – Filiala RoşiaMin S.A. să fie închisă în mai 2004. Aşa cum s-a 
menţionat în subcapitolul 2.2.1.3, activităţile acestei cariere au încetat în mai 2006. 

Luând în considerare obiectivele strategiei, se apreciază că proiectul minier ce face 
obiectul PUZ analizat va asigura atingerea acestora în zona Roşia Montană. 

2.2.3.2 Programul naţional de închidere a minelor şi reconversia zonelor miniere. 
Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere 

Programul naţional de închidere a minelor şi reconversia zonelor miniere se bazează pe 
un acord de imprumut între Banca Mondială şi Guvernul României. Acest program are 
trei componente: închiderea minelor, atenuarea impactului social şi întărirea 
instituţională. Acestea au fost incluse în două proiecte: „Închiderea Minelor şi Atenuarea 
Impactului Social” şi „Închiderea Minelor, Refacerea Mediului şi Regenerare Socio-
Economică”. 

Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere este una dintre componentele 
Proiectului „Închiderea Minelor şi Atenuarea Impactului Social”. Prin intermediul 
Proiectului, iniţiat în anul 2000 de Ministerul Economiei şi Comerţului, au fost închise 31 
de mine, au fost create oportunităţi de angajare diverse pentru forţa de muncă 
disponibilizată şi a fost dezvoltată capacitatea agenţiilor implicate în procesul de 
restructurare a sectorului minier.  

Înscriindu-se în ansamblul demersurilor de atenuare a impactului social asupra zonelor 
afectate de restructurarea sectorului minier, Schema de Dezvoltare Socială a 
Comunităţilor Miniere şi-a propus, în principal, dezvoltarea capacităţii comunităţilor 
miniere de a-şi gestiona propriile probleme. 

Proiectul s-a constituit într-un prim sprijin acordat de Banca Mondială pentru 
restructurarea sectorului minier din România şi s-a dezvoltat ca un proiect pilot, având 
ca scop perfecţionarea instituţiilor şi completarea reglementărilor procedurale necesare 
acestora în vederea abordării într-un cadru extins a problemelor de restructurare a 
sectorului minier, în corelaţie cu diminuarea impactului social rezultat din restructurare. 

Valoarea proiectului pilot a fost de 61,5 milioane dolari SUA, din care: 44,5 milioane 
dolari SUA împrumut acordat de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 24 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 
168/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de 
închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari 
SUA, semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999), 12,75 milioane dolari SUA contribuţia 
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României şi 4,25 milioane dolari SUA asistenţă financiară nerambursabilă acordată 
României de către Guvernul Marii Britanii. 

În conformitate cu rapoartele Unităţii de Management al Proiectului din cadrul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Proiectul „Închiderea Minelor 
şi Atenuarea Impactului Social (Minerit I)”, gândit ca un proiect-pilot, s-a încheiat la data 
de 30 octombrie 2006. 

În cadrul proiectului au fost închise următoarele obiective miniere: Pârâul Câinelui, 
Pârâul Ursului Isipoaia, Puzdra, Magua II, Burloaia Vest Arinieş, Burloaia Central, Dealul 
Bucăţii Vest, Vârful Boului, Pârâul cu Raci, Roşiuţa II, Lupoaia I, Rogojelu P3, Berbeşti, 
Cuceşti, Cerna, Armăşeşti, Slănic Nord, Slănic Sud, Godeni, Aninoasa, Berevoieşti, 
Vermeşti, Rafira-Lumina, Leorda Est, Varghiş, Bodoş, Baraolt I Est, Măgureni Tufeni, 
Margineanca Veche, Dalja, Somova. 

Referitor la atenuarea impactului social, în cadrul proiectului s-au realizat: 

 75 de comunităţi facilitate; 

 69 de lucrări de mică infrastructură realizate: 56 km de drum reabilitaţi, 37 km de 
reţele de alimentare cu apă, 234 m2 reabilitaţi din centre comunitare în care se 
desfăşoară activităţi culturale, sociale, interetnice; 

 10 mici afaceri demarate: 4 centre de prelucrare şi comercializare a materiilor prime, 
2 pensiuni turistice, 1 serviciu de transport local de persoane şi 1 service auto, care 
acţionează ca poli de dezvoltare locală; 

 12 servicii sociale dezvoltate: 2410 persoane dezavantajate beneficiază de servicii 
sociale alternative (servicii de îngrijire socio-medicale pentru bătrâni dependenţi, 
locuri de joacă pentru copii, centre sociale multifuncţionale, etc.); 

 260 membri ai comunităţilor finanţate instruiţi în management de proiect. 

Se precizează că, în vederea atenuării impactului social, prin proiect a fost instituit un 
mecanism de finanţare pentru acordarea de microcredite (până la 10.000 Euro, cu o 
perioadă de rambursare de până la 36 luni) persoanelor juridice (societăţi comerciale 
private) cu un număr sub 50 angajaţi cu contracte de muncă, pentru realizarea unor 
proiecte pentru care sunt autorizate. 

Proiectul „Închiderea Minelor şi Atenuarea Impactului Social (Minerit I)” este urmat de 
Proiectul „Închiderea Minelor, Refacerea Mediului şi Regenerare Socio-Economică 
(Minerit II)”, în valoare de 120 milioane USD, care este finanţat prin împrumutul BIRD 
4759 RO aprobat prin legea nr. 167/2005 şi se extinde pe o perioadă de 5 ani. Proiectul 
este structurat pe două componente: componenta de închidere a minelor şi regenerare a 
mediului şi cea socială. Prin componenta de închidere a minelor şi regenerare a 
mediului se urmăreşte închiderea unor mine cu un grad mai mare de complexitate decât 
cele cuprinse în proiectul-pilot Minerit I şi aplicarea măsurilor de remediere a mediului 
afectat de activităţile miniere. 

În conformitate cu adresa nr. 250.207/28.04.2010 Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri, obiectivul minier Roşia Montană aparţinând C.N.C.A.F. Minvest 

S.A. Deva – Filiala RoşiaMin S.A. este cuprins în Strategia aprobată a industriei miniere 
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– „Programul procesului de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere din România 
în perioada 2008 – 2020”, pentru finalizarea tuturor lucrărilor de închidere şi ecologizare 
în anul 2013 (detalii sunt prezentate în subcapitolul 2.2.1.4 al prezentului raport). 

Se precizează că nicio persoană juridică din comuna Roşia Montană nu a solicitat un 
microcredit pentru dezvoltarea unei afaceri, în conformitate cu facilităţile create prin 
cadrul juridic şi instituţional instituit în acest sens de Schema de Dezvoltare Socială a 
Comunităţilor Miniere.  

2.2.3.3 Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

Se precizează că Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 include măsuri pentru sprijinirea 
zonelor montane defavorizate. Acestea sunt incluse în măsurile pentru atingerea 
obiectivelor strategice aferente axei 2. 

Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală (PNSDR) este centrat pe trei 
aspecte-cheie: 

1. Facilitarea transformării şi modernizării structurii duale a agriculturii şi silviculturii, 
precum şi a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive şi 
pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul 
rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi 
protecţia mediului din aceste zone. 

2. Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României, prin 
promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele 
forestiere. 

3. Gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte 
sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere 
social şi economic. 

În abordarea primului aspect cheie, s-a acordat atenţie în principal modului de abordare 
şi atenuare a dezavantajelor structurale din sectorul agricol şi cel forestier, în vederea 
modernizării, consolidării şi restructurării, care să permită atingerea unui nivel ridicat de 
competitivitate şi durabilitate din perspectiva protecţiei mediului. Acest lucru va oferi un 
mecanism puternic de conservare a vieţii din spaţiul rural, lărgind gama de locuri de 
muncă viabile atât în cadrul fermei, cât şi în afara ei şi contribuind astfel la atingerea 
obiectivului de convergenţă a veniturilor în paralel cu păstrarea texturii sociale. Apoi, se 
are în vedere sprijinirea iniţiativelor asociative ale agricultorilor, pentru a se evita 
intensitatea excesivă a capitalului şi costurile fixe ridicate, permiţându-se, totodată, 
captarea economiilor de scară, alături de utilizarea eficientă a resurselor insuficiente de 
capital şi a fondurilor acordate de UE. 

În abordarea celui de-al doilea aspect cheie, PNSDR vizează îmbunătăţirea echilibrului 
dintre dezvoltarea economică a zonelor rurale şi utilizarea durabilă a resurselor naturale, 
prin menţinerea şi creşterea atractivităţii zonelor rurale - ca elemente de bază în 
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diversificarea exploataţiilor şi identificarea unor activităţi economice alternative. Pentru a 
realiza acest lucru, este prevăzută sprijinirea continuării practicării agriculturii în zonele 
defavorizate, abordându-se astfel problema abandonului terenurilor, de asemenea 
agricultorii vor fi sprijiniţi pentru a introduce/aplica în continuare practici agricole care nu 
afectează mediul sau schimbării categoriei de folosinţă a terenului din agricol în 
forestier. Atenţie specială va fi acordată şi ajutorării fermierilor şi proprietarilor de pădure 
pentru a reduce dezavantajele specifice şi a se conforma obligaţiilor ce decurg din 
implementarea reţelei de arii protejate incluse în Natura 2000. 

Al treilea aspect cheie este faptul că PNSDR are în vedere nevoile a două mari categorii 
din zonele rurale: populaţia trecută de vârsta pensionării şi populaţia activă, dar angajată 
cu timp de ocupare parţial sau şomeră. În acest sens, orientarea strategică priveşte 
facilitarea transferului de terenuri între generaţii şi a diversificării economiei rurale non-
agricole. 

Planul Strategic îşi propune realizarea unor investiţii în cadrul celor patru axe prioritare 
din Fondul European Agricol de Dezvoltare Regională (FEADR), astfel: 

 Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier; 

 Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural; 

 Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale; 

 Axa 4 – Parteneriate public – private tip LEADER. 

Axa 1 cuprinde trei priorităţi strategice: resurse umane, competitivitatea exploataţiilor, 
modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agroalimentare şi 
forestiere. 

Axa 2 prezintă trei priorităţi strategice: evitarea abandonului activităţilor agricole în 
zonele defavorizate, conservarea şi îmbunătăţirea resurselor naturale şi a biodiversităţii, 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice. 

Axa 3 include trei priorităţi strategice: menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice 
prin creşterea numărului de locuri de muncă, creşterea atractivităţii zonelor rurale, 
dezvoltarea abilităţilor şi stimularea conştientizării actorilor locali cu privire la importanţa 
guvernanţei locale. 

Acţiunea din PNSDR privind renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
vizează o abordare integrată a acestora, care să vină în întâmpinarea problemelor 
diverse care afectează calitatea vieţii rurale. Activităţile din cadrul acestei acţiuni vizează 
o gamă largă de aspecte, al căror scop principal este de a se reuşi o îmbunătăţire reală 
a condiţiilor de trai ale populaţiei rurale. 

Procesul de renovare şi dezvoltare a satelor cuprinde trei acţiuni: dezvoltarea 
infrastructurii de bază, îmbunătăţirea calităţii mediului social, economic şi natural din 
zonele rurale şi conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural. 
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În viziunea PNSDR, asigurarea unor noi locuri de muncă în sectorul non-agricol atât în 
ferme, cât şi în afara acestora, va contribui la îmbunătăţirea structurii fermelor şi 
economiei rurale, precum şi la crearea de noi locuri de muncă. Totodată este necesară 
promovarea activităţilor non-agricole, care pot conduce la creşterea veniturilor rurale, 
generarea locurilor de muncă şi reducerea disparităţilor dintre zona rurală şi cea urbană, 
stimularea şi susţinerea diversificării activităţilor rurale, prin dobândirea de noi 
competenţe caracteristice spiritului antreprenorial, de noi abilităţi şi prin lărgirea gamei 
de servicii pentru populaţia rurală. Aceşti factori vor contribui la creşterea economică şi 
la îmbunătăţirea nivelului de trai din zona rurală, precum şi la atingerea unui echilibru 
teritorial, social şi economic stabil în spaţiu rural. 

În PNSDR se menţionează că experienţa altor state-membre ale UE demonstrează că, 
diversificarea activităţilor aduce beneficii importante în procesul de creştere a gradului 
de ocupare a forţei de muncă în rândul femeilor.  

Acelaşi fenomen este valabil şi în cazul dezvoltării proiectelor turistice, axate pe 
creşterea atractivităţii zonelor rurale. 

De asemenea se urmăreşte crearea şi promovarea unui turism competitiv în zona rurală, 
a unor reţele rurale care să furnizeze şi să promoveze serviciile turistice, implicând 
totodată şi participarea activă a populaţiei rurale şi îndeosebi a tinerilor şi femeilor. 

În acest context, acţiunile care sprijină generarea de locuri de muncă se corelează cu 
programele de formare şi de dezvoltare a abilităţilor, condiţie esenţială pentru 
dezvoltarea capitalului social şi pentru adaptarea la cerinţele specifice noilor activităţi 
economice. 

Implementarea Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltarea Rurală este prevăzută a 
se realiza prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, precum şi 
printr-o serie de programe naţionale complementare. Acest program acoperă întregul 
teritoriu al României, având în vedere faptul că întreg teritoriul României este clasificat 
ca Obiectiv de “Convergenţă”, toată alocarea FEADR este destinată realizării 
obiectivului de convergenţă. Suma FEADR alocată pentru perioada 2007-2013 este de 
8,02 miliarde Euro.  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (varianta consolidată, decembrie 2009) 
prevede, pentru fiecare obiectiv (prioritate) strategic, obiective specifice şi măsuri pentru 
atingerea obiectivelor.  

Măsurile pentru atingerea obiectivelor strategice aferente Axei 1 sunt: 

 Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 

 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori 

 Utilizarea serviciilor de consiliere 

 Instalarea tinerilor fermieri 

 Pensionarea timpurie a fermierilor şi lucrătorilor agricoli 

 Modernizarea exploataţiilor agricole 
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 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistentă 

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 

 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

 Înfiinţarea grupurilor de producători 

 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii. 

Măsurile pentru atingerea obiectivelor strategice aferente Axei 2 sunt: 

 Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată 

 Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană 

 Plăţi de agro - mediu 

 Plăţi Natura 2000 pe teren agricol 

 Prima împădurire a terenurilor agricole 

 Prima împădurire a terenurilor non – agricole 

 Plăţi Natura 2000 pe teren forestier. 

Măsurile pentru atingerea obiectivelor strategice aferente Axei 3 sunt: 

 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi, inclusiv cu profil non-
agricol; 

 Încurajarea activităţilor turistice 

 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale  

 Încurajarea activităţilor turistice 

 Dobândirea de competenţe, animare şi implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală. 

Măsurile pentru atingerea obiectivelor strategice aferente Axei 4 sunt: 

 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

 Implementarea proiectelor de cooperare  

 Construcţie parteneriate public-private 

 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea 
teritoriului. 

Se precizează că Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 include măsuri 
pentru zonele montane defavorizate şi pentru alte zone defavorizate. Pentru zonele 
defavorizate, PNDR prevede acordarea de sprijin financiar.  

Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt fermierii care desfăşoară activităţi agricole în 
zonele defavorizate desemnate conform acestor măsuri. 
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Fermierii sunt definiţi ca persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice 
sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupurile sau membrii săi îl deţin, care 
desfăşoară activităţi agricole în scopuri productive sau care menţin terenurile agricole în 
Bune Condiţii Agricole şi de Mediu. 

Sprijinul financiar oferit pentru suprafeţe utilizate în comun de către mai mulţi fermieri 
pentru păşunatul animalelor se poate acorda fiecărui fermier proporţional cu dreptul de 
utilizare sau se acordă unui reprezentant al fermierilor. 

În conformitate cu metodologia de delimitare a unităţilor administrativ – teritoriale (UAT) 
utilizată pentru PNDR, comuna Roşia Montană figurează pe lista UAT incluse în Zona 
Montană Defavorizată.  

PNDR prezintă lista UAT eligibile în cadrul măsurii „Plăţi agro-mediu”. Comuna Roşia 
Montană figurează pe lista UAT eligibile în cadrul Pachetului 1 „Pajişti cu Înaltă Valoare 
Naturală” şi Pachetului 2 „Practici agricole tradiţionale”. Pentru accesarea fondurilor 
asociate pachetelor, aplicanţii sunt obligaţi să respecte o serie de cerinţe de agro – 
mediu minime specifice privind practicile agricole utilizate. 

PNDR prezintă, de asemenea, Lista privind ajutoarele de stat existente în domeniul 
agricol şi forestier, conform Anexei V, Capitol 3 „Agricultura din tratatul de aderare”.   

Referitor la legătura dintre PUZ analizat şi Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltarea 
Rurală, respectiv, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 se constată că, 
deşi obiectivele PUZ şi cele aferente celor două documente de planificare la nivel 
naţional diferă atât ca anvergură, cât şi ca domenii de activitate, există o anumită 
convergenţă între acestea.  

Astfel, se remarcă faptul că, principalul obiectiv al PUZ şi anume, facilitarea 
implementării unei activităţi industriale (prin reglementarea din punct de vedere 
urbanistic) în comuna Roşia Montană, precum şi efectele benefice estimate ale acestei 
activităţi asupra mediului social şi economic din zonă au ca finalitate tocmai dezvoltarea 
acestei zone rurale montane defavorizate. 

Implementarea propunerilor PUZ şi ale proiectului ce face obiectul PUZ vor contribui la: 

 dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice şi de servicii, ca urmare a 
cerinţelor activităţilor de extragere şi de procesare a minereului; 

 dobândirea de către localnici a noi competenţe şi abilităţi; 

 ecologizarea perimetrelor şi a factorilor de mediu poluaţi istoric; 

 protecţia mediului şi a sănătăţii umane; 

 creşterea generală a bunăstării în comunitate ca urmare a creerii de noi locuri de 
muncă şi a creşterii veniturilor bugetare; 

 crearea condiţiilor pentru dezvoltarea turismului prin protejarea şi punerea în valoare 
a valorilor de patrimoniu; 

 realizarea de parteneriate public – private.   
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În concluzie, propunerile PUZ sunt în concordanţă, desigur, la nivel local, cu o serie de 
obiective prevăzute la nivel naţional pentru dezvoltarea zonelor rurale. În acest context 
trebuie precizat că propunerile de dezvoltare prevăzute de PUZ nu implică utilizarea de 
resurse financiare de stat, ci exclusiv, surse de finanţare private. 

2.2.3.4 Master Planul şi Planul de Acţiune pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 
– 2026  

Obiectivul central al Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional este acela 
de a confirma România ca o destinaţie turistică de succes prin identificarea mijloacelor 
prin care nevoile pieţei pot fi adaptate produselor şi serviciilor de calitate, precum şi 
optimizarea potenţialului pieţei. 

Obiectivele Master Planului sunt: 

 Crearea unei imagini nuanţate atât la nivel intern cât şi la nivel extern privind 
avantajele României ca destinaţie turistică şi imaginea mărcii sale turistice. 

 Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile sale 
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi 
păstrate pentru generaţiile viitoare. 

 Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei şi ca un 
generator de noi locuri de muncă. 

 Să conştientizeze populaţia din România cu privire la bogăţiile turistice ale ţării 
noastre şi dorinţa de a le împărtăşi oaspeţilor. 

 Consolidarea rolului ANT ca o organizaţie naţională de turism eficientă, care să 
asigure respectarea standardelor de calitate a produselor şi serviciilor, să ofere 
informaţii vizitatorilor şi să sprijine toate sectoarele industriei turistice a ţării în 
procesul de dezvoltare a turismului. 

 Dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice 
prin colaborarea dintre sectorul public şi cel privat, vizând toate pieţele principale cu 
potenţial pentru România. 

 Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaţiile de turism 
regionale şi locale în dezvoltarea politicii turismului zonal. Strategii şi planuri. 

 Extinderea sistemului pentru colectarea, analiza şi diseminarea regulată a statisticilor 
şi studiilor de piaţă pentru a oferi asistenţă în crearea unui Cont Satelit de Turism 
pentru România şi pentru sprijinirea investiţiilor şi a procesului decizional în 
marketing. 

 Crearea unei reţele de centre de informare turistică coordonate în toate principalele 
zone turistice pentru a extinde mesajul de ospitalitate faţă de oaspeţi, oferind 
acestora informaţii corecte pentru a-i asista în orientarea, şi aprecierea destinaţiei 
lor. 

 Realizarea unei baze de date la nivel naţional a produselor, unităţilor, evenimentelor 
şi serviciilor atât în industria turistică cât şi în ce priveşte accesul publicului. 

 Extinderea paginii de turism naţional, aceasta reprezentând un instrument major de 
promovare, informare şi efectuare a rezervărilor. 
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 Dezvoltarea unui sistem performant de clasificare şi evaluare a produselor şi 
serviciilor pentru a asigura furnizarea de produse şi servicii de calitate pentru a 
satisface nevoile şi aşteptările oaspeţilor. 

 Introducerea de mecanisme şi subvenţii pentru a facilita investiţiile în turism, atât din 
partea investitorilor români, cât şi a celor străini. 

 Consolidarea cadrului legal pentru turism astfel încât acesta să asigure o bună 
aplicabilitate şi să garanteze standarde ridicate fără existenţa unei birocraţii inutile. 

 Încurajarea autorităţilor municipale, judeţene şi regionale în dezvoltarea planurilor 
integrate de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de infrastructură 
pentru a evita dezvoltarea lipsită de coordonare. 

 Dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul 
hotelier, astfel încât programa să includă satisfacerea necesităţilor pieţei şi 
asigurarea calificării unui număr de personal suficient pentru a respecta criteriile de 
angajare/pentru completarea posturilor vacante. 

 Facilitarea dezvoltării unui centru convenţional naţional care să permită capitalului şi 
ţării să concureze pentru realizarea de întruniri la nivel internaţional.  

 Dezvoltarea staţiunilor balneare din România pentru a asigura gama de tratamente, 
centre şi servicii necesare pentru un număr de clienţi într-o rapidă creştere. 

 Dezvoltarea zonelor montane şi a staţiunilor montane pentru a oferi facilităţi şi atracţii 
oaspeţilor pe parcursul întregului an. 

 Identificarea oportunităţilor şi luarea măsurilor care să permită extinderea sezonului 
turistic de către staţiunile de pe litoralul Mării Negre. 

 Să se asigure că cerinţele turiştilor sunt luate în considerare cu prioritate în 
dezvoltarea sistemului de transport naţional inclusiv a reţelei de drumuri şi căi ferate, 
a infrastructurii de aeroporturi şi porturi. 

 Extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes naţional în 
conformitate cu standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice. 

 Sprijinirea dezvoltării ecoturismului din Delta Dunării, a parcurilor naţionale, a 
rezervaţiilor şi a zonelor rurale. 

 Instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea 
facilităţilor oferite de către acestea oaspeţilor, în special a facilităţilor ospitaliere, de 
interpretare şi de marketing, ca un exemplu pentru toate aceste monumente. 

 Crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 
artelor vizuale şi auditive, în special a festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor 
folclorice. 

 Dezvoltarea unei Strategii de Implementare eficiente pentru a asigura îndeplinirea 
obiectivelor Master Planului. 

Planul de acţiune cuprinde acţiuni pe termen scurt şi pe termen mediu, marea majoritate 
fiind planificate a fi finalizate în anul 2009. Există puţine acţiuni cu termene de finalizare 
în 2011 sau 2013. 

Planul de acţiuni pe termen scurt/imediat şi mediu cuprinde următoarele domenii: 
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 Aranjamente structurale: legislaţie pentru înfiinţarea Organizaţiei Naţionale de 
Turism (ONT), formarea unei Confederaţii a Asociaţiilor din Turism; 

 Urbanism şi infrastructură: finalizarea Secţiunii 6 – Turism a Planului Spaţial 
Naţional, elaborarea planurilor de dezvoltare integrată a turismului pentru cele 8 
regiuni de dezvoltare, elaborarea de planuri de dezvoltare integrată a turismului 
pentru unităţile administrativ – teritoriale, elaborarea de regulamente de urbanism 
pentru aspecte turistice, crearea de autorităţile locale de companii de management 
al turismului; 

 Dezvoltarea resurselor umane: pregătire personal în domeniul turismului, seminarii, 
acţiuni de conştientizare, crearea de reţele de institute de pregătire în domeniul 
ospitalităţii, înfiinţarea unui comitet interministerial pentru pregătirea instituţionalizată 
în domeniul turismului; 

 Crearea de produse turistice: în Bucureşti, pe litoral, în zone montane, în staţiuni 
balneare, în zone rurale, pentru sporturi de iarnă, pentru muzee şi obiective de 
patrimoniu, elaborarea de planuri de dezvoltare integrată a turismului, crearea de 
companii de management; 

 Servicii de informare: crearea unei baze de date la nivel naţional; 

 Statistică şi cercetare; 

 Marketingul destinaţiilor; 

 Mediu: eliminarea practicilor neconforme privind gestionarea deşeurilor, epurarea 
apelor uzate, legislaţie pentru reducerea utilizării pungilor şi recipientelor de plastic, 
soluţionarea problemei câinilor vagabonzi din Bucureşti, elaborarea de planuri de 
dezvoltare durabilă a turismului în arii protejate; 

 Cadrul de reglementare: legislaţie pentru crearea centrelor de informare turistică, 
aspecte legate de unităţile de cazare, elaborarea unei noi legi a turismului; 

 Politica de investiţii: cursuri de pregătire pentru 8 noi angajaţi în consiliere pentru 
investiţii. 

Planul de acţiuni pentru atingerea obiectivelor Master Planului vizează, în general, 
pregătirea cadrului instituţional, organizatoric şi legislativ pentru dezvoltarea viitoare a 
turismului în România, ca o componentă a dezvoltării economice. Factorii responsabili 
pentru realizarea acţiunilor, identificaţi în Planul de acţiuni sunt reprezentaţi de: 
structurile centrale şi teritoriale din domeniul turismului, diferite ministere, agenţiile de 
dezvoltare regională, autorităţile administraţiei publice locale, camerele de comerţ, 
companiile de turism private, asociaţii patronale. Sursele de finanţare a acţiunilor 
identificate în Planul de acţiuni sunt reprezentate de: bugetul de stat, bugetele locale, 
fonduri structurale. Incidental, sunt incluse şi contribuţii ale sectorului privat, cum este 
finanţarea, împreună cu bugetul de stat, a campaniilor publicitare pentru creşterea 
turismului în zonele rurale.  

Referitor la legătura dintre PUZ analizat şi Master Planul şi Planul de acţiuni pentru 
Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026 se fac următoarele consideraţii: 

 Obiectivele PUZ constau în crearea cadrului legal din punct de vedere al planificării 
urbanistice, pentru realizarea obiectivelor Proiectului minier Roşia Montană, proiect 
ce vizează dezvoltarea industrială a comunei Roşia Montană şi a localităţilor 
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învecinate, prin elaborarea propunerilor de organizare şi de reglementare urbanistică 
a zonei studiate pentru implementarea Proiectului, în timp ce obiectivele Master 
Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional constau în dezvoltarea turismului în 
România, acţiunile cuprinse în Planul de acţiuni aferent vizând pregătirea cadrului 
instituţional, organizatoric şi legislativ pentru atingerea obiectivelor Master Planului. 
Ca urmare, cele două instrumente de planificare se adresează unor domenii diferite: 
domeniul industrial, respectiv, domeniul turismului. 

 Propunerile PUZ nu vor obstrucţiona, pe termen scurt, mediu sau lung atingerea, la 
nivel local, al comunei Roşia Montană, a obiectivelor Master Planului pentru 
Dezvoltarea Turismului Naţional. Dimpotrivă, propunerile PUZ-CP Centru Istoric şi, 
respectiv, ale Proiectului minier, cu privire la protejarea monumentelor naturale, la 
extinderea suprafeţei aferente zonei protejate si a zonei de protecţie a centrului 
istoric de la 59 ha la 137,8 ha, precum şi cu privire la protejarea şi conservarea 
elementelor patrimoniului cultural, istoric şi arheologic şi la dezvoltarea muzeului 
mineritului vor crea condiţii pentru dezvoltarea turismului în zona Roşia Montană.  

  

2.2.3.5 Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea VIII – zone cu resurse 
turistice 

Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea VIII – zone cu resurse turistice a 
fost aprobat prin Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 
Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice. 

Conform legii menţionate, zone cu resurse turistice sunt unităţile administrativ-teritoriale 
pe teritoriul cărora există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor naturale şi 
antropice, ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism. În unităţile 
administrativ-teritoriale cu resurse turistice prevăzute în anexele nr. 1 – 8 la Legea nr. 
190/2009, turismul constituie o activitate economică prioritară, iar investiţiile pentru 
dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre aceste zone. 

Conform legii, proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică şi de protecţia 
mediului, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vor fi promovate cu 
prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare. 

Pentru arealele considerate zone protejate, stabilite prin Legea nr. 5/2000 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone 
protejate sau prin alte acte normative, care fac parte din zonele cu resurse turistice, 
autorităţile administraţiei publice locale vor institui măsuri specifice de protecţie a 
acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Legea prevede ca, în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism să fie 
evidenţiate zonele cu resurse turistice, precum şi măsurile necesare punerii în valoare şi 
îmbunătăţirii accesibilităţii acestora. 

În anexele la Legea nr. 190/2009, Unitatea administrativ-teritorială (UAT) Roşia Montană 
figurează astfel: 
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 Anexa nr. 1 Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare mare şi foarte mare de 
resurse naturale şi antropice: UAT cu concentrare foarte mare din judeţul Alba, 
având ca resurse turistice dominante, resursele antropice; 

 Anexa nr. 3 Unităţi administrativ-teritoriale cu resurse naturale şi antropice mari şi 
foarte mari, care au probleme ale infrastructurii turistice: UAT cu concentrare foarte 
mare din judeţul Alba, având probleme ale infrastructurii turistice. 

Ca urmare, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare, pentru 
comuna Roşia Montană, care deţine o concentrare foarte mare de resurse turistice 
antropice, vor trebui promovate proiecte de infrastructură specific turistică. 

Se precizează că infrastructura specific turistică este definită prin Legea nr. 190/2009 ca 
„resurse materiale care îşi datorează existenţa activităţii turistice şi care sunt destinate 
exclusiv turiştilor”. 

Referitor la legătura dintre PUZ analizat şi Planul de amenajare a teritoriului naţional – 
Secţiunea VIII – zone cu resurse turistice se fac următoarele consideraţii: 

 Obiectivele PUZ constau în crearea cadrului legal din punct de vedere al planificării 
urbanistice, pentru realizarea obiectivelor Proiectului minier Roşia Montană, proiect 
ce vizează dezvoltarea industrială a comunei Roşia Montană, prin elaborarea 
propunerilor de organizare şi de reglementare urbanistică a zonei studiate pentru 
implementarea Proiectului, în timp ce obiectivele Planul de amenajare a teritoriului 
naţional – Secţiunea VIII – zone cu resurse turistice constau în dezvoltarea 
turismului în unităţile administrativ-teritoriale cu concentrare mare şi foarte mare de 
resurse turistice, proiectele de investiţii în acest domeniu trebuind să fie orientate cu 
precădere spre aceste zone. Ca urmare, cele două instrumente de planificare se 
adresează unor domenii economice diferite: domeniul industrial, respectiv, domeniul 
turismului. 

 Propunerile PUZ-CP Centru Istoric şi, respectiv, ale Proiectului minier, cu privire la 
protejarea monumentelor naturale, la extinderea Zonei de protecţie a centrului istoric 
de la 59 ha la 137 ha, precum şi cu privire la protejarea şi conservarea elementelor 
patrimoniului cultural, istoric şi arheologic şi la dezvoltarea muzeului mineritului vor 
crea condiţii pentru dezvoltarea turismului în zona Roşia Montană. 

  

2.2.3.6 Planul naţional de amenajare a teritoriului – Secţiunea III – zone protejate 

Planul naţional de amenajare a teritoriului – Secţiunea III – zone protejate a fost aprobat 
prin Legea nr. 5/2000.  

În înţelesul legii menţionate, zonele protejate sunt zonele naturale sau construite 
delimitate geografic şi/sau topografic care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau 
cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a 
valorilor de patrimoniu. 
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Pentru zona Roşia Montană, în Anexa I – Zone naturale protejate de interes naţional şi 
monumente ale naturii, Rezervaţii şi monumente ale naturii sunt incluse cele două 
monumente ale naturii „Piatra Corbului” şi „Piatra Despicată”. 

În Anexa III – Valori de patrimoniu cultural de interes naţional (monumente istorice de 
valoare naţională excepţională), Monumente şi ansambluri de arhitectură, sunt incluse: 

 Ansambluri urbane: Centrul istoric al comunei Roşia Montană, la punctul g)3; 

 Arhitectură industrială: Galeriile romane ale exploatărilor miniere aurifere din satul 
Roşia Montană, la punctul l)1; 

 Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu 
valoare culturală de interes naţional: comuna Roşia Montană. 

În Planul naţional de amenajare a teritoriului – Secţiunea III – zone protejate, aprobat 
prin Legea nr. 5/2000 nu sunt incluse detalii cu privire la componenţa ansamblurilor 
valorilor de patrimoniu din comuna Roşia Montană.  

Detalierea elementelor de patrimoniu din amplasamentul PUZ analizat, necesar a fi 
protejate este inclusă în Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului 
culturii şi cultelor nr. 2314/2004.  

În adresa nr. 395/19.04.2010, transmisă de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 
Patrimoniu Naţional Alba, ca membră în Comitetul special constituit pentru evaluarea 
PUZ, sunt indicate monumentele istorice/siturile arheologice care trebuie protejate şi 
puse în valoare de titularul planului, şi anume: 

 Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna 
Roşia Montană, cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.03; 

 Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri”, sat Roşia Montană, comuna Roşia 
Montană, cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04; 

 Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, 
comuna Roşia Montană, cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329; 

 Casa cu spaţiu comercial, azi sediu primărie, nr. 184, sat Roşia Montană, comuna 
Roşia Montană, 1935, cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272; 

 Casa nr. 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900 – 1918?, cod LMI 
2004: AB-II-m-B-00273;  

 Casa nr. 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880 – 1915, cod LMI 
2004: AB-II-m-B-00274; 

 Casa nr. 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900 – 1940, cod LMI 
2004: AB-II-m-B-00275. 

În adresa menţionată se precizează că, referitor la perimetrul Orlea, în momentul 
deschiderii obiectivelor industriale propuse (anul 7 al proiectului) sunt obligatorii avizele 
de specialitate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru: 

 Aşezare romană de la Alburnus Maior, zona Orlea, sat Roşia Montană, comuna 
Roşia Montană, cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.01; 
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 Exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea, sat Roşia 
Montană, comuna Roşia Montană, cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.02. 

Luând în considerare propunerile proiectului ce face obiectul PUZ se constată că 
acestea sunt conforme prevederilor legale cu privire la protejarea monumentelor 
naturale şi a patrimoniului istoric/arheologic din zona amplasamentului PUZ.  

2.2.3.7 Programele naţionale de restaurare a monumentelor istorice  

Programele naţionale de restaurare a monumentelor actualizate şi actualizate anual 
aprobat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prevăd alocarea de fonduri pentru 
restaurarea unor monumente istorice. În conformitate cu datele şi informaţiile 
disponibile, printre monumentele propuse pentru restaurare în perioada 2006 – 2008 nu 
figurează nici unul dintre monumentele istorice de la Roşia Montană. Pentru anii 2009 şi 
2010 nu sunt disponibile informaţii. 

2.3 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI 

Planul urbanistic zonal ce face obiectul evaluării de mediu are drept scop definirea 
reglementărilor urbanistice în zona studiată în scopul implementării Proiectului minier 
Roşia Montană şi a fost elaborat la solicitarea S.C. Roşia Montană Gold Corporation 
S.A. PUZ include, de asemenea, Regulamentul de Urbanism aferent. Planul ia în 
considerare dezvoltarea activităţilor industriale pe termen lung, din cadrul Proiectului 
minier Roşia Montană, pentru toate etapele acestuia, preluând elementele din studiile de 
fundamentare elaborate după aprobarea PUG Roşia Montană (2002 – 2004).  

Documentul (memoriul de prezentare PUZ şi Regulamentul local de urbanism) 
reglementează amplasarea şi operarea obiectivelor industriale din cadrul Proiectului 
minier Roşia Montană: uzina de procesare, carierele de exploatare, sistemul iazului de 
decantare, depozitele de roci sterile, depozitul de minereu sărac şi depozitul de deşeuri 
inerte (deşeuri din construcţii şi din demolări), cariera de andezite Şulei şi cariera de 
gresii “Pârâul Porcului”, depozitele de sol vegetal, barajul şi iazul de colectare ape acide 
Cetate, zona de depozitare explozibil, canalele de colectare/deviere a apei, organizarea 
de şantier, drumurile de exploatare şi de acces la uzina de procesare necesare, pe 
teritoriul comunelor Roşia Montană şi Bucium şi a oraşului Abrud.  

2.3.1 Conţinutul şi obiectivele principale ale Proiectului minier Roşia Montană 

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. (RMGC) îşi propune dezvoltarea şi 
extinderea exploatării miniere pentru aur şi argint din vecinătatea comunei Roşia 
Montană, judeţul Alba, exploatare care a funcţionat până la data de 15 mai 2006. Zona 
Proiectului minier Roşia Montană este situată în arealul cunoscut sub denumirea de 
Patrulaterul Aurifer, situat în Munţii Metaliferi din cadrul Munţilor Apuseni, areal care 
pentru mai bine de 2000 ani a constituit cea mai productivă zonă auriferă din Europa.  

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. este titulara Licenţei de concesiune pentru 
exploatare nr. 47/21.12.1998, transferată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Resurse 
Minerale nr. 310/09.10.2000 de la C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, care devine 
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societate afiliată. Conform acestei licenţe, C.N.C.A.F. MINVEST S.A., prin filiala 
RoşiaMin, a rămas responsabilă pentru exploatarea minieră care a funcţionat până în 
anul 2006 şi pentru lucrările de închidere şi de reabilitare aferente acesteia, iar RMGC 
este coordonatoarea explorărilor şi a lucrărilor inginereşti de pregătire pentru noul 
proiect.  

Proiectul propune dezvoltarea unei exploatări miniere de mari dimensiuni, pe o perioadă 
de 14 ani, urmată de o perioadă de circa doi ani de procesare a minereului sărac extras 
şi depozitat în prima perioadă. După acest interval va urma o perioadă de peste opt ani 
în care se vor realiza activităţile de dezafectare, de refacere şi de reabilitare a mediului, 
precum şi de monitorizare pe termen lung a factorilor de mediu. Proiectul prevede 
procesarea unei cantităţi medii anuale de minereu de 13 milioane de tone, pe o perioadă 
de aproximativ 16 ani. Durata totală de viaţă a proiectului este estimată la peste 25 ani.  

Dat fiind faptul că mediul din perimetrul concesiunii miniere aparţinând RMGC şi din 
zonă, în ansamblu, este puternic afectat de lucrările miniere anterioare, proiectul 
prevede atât o serie de lucrări care să elimine poluarea generată de activităţile 
anterioare din amplasamentul zonei industriale, cât şi măsuri stricte de protecţie şi de 
refacere a mediului pe toată durata de viaţă a acestuia. Astfel, activităţile de construcţie, 
operare, management şi refacere a mediului din cadrul proiectului vor fi realizate la 
standarde internaţionale de performanţă de mediu şi socială, de care nu a beneficiat nici 
un alt proiect din zonă. Se estimează că Proiectul minier Roşia Montană va stabili un 
standard pentru proiectele miniere din România sau din alte amplasamente din bazinul 
Dunării.  

Realizarea acestei investiţii va crea locuri de muncă pentru comunitatea locală şi din 
zona înconjurătoare, creând premisele pentru o dezvoltare economică durabilă a acestei 
zone, până în prezent mono-industrială. 

Zona studiată de proiectul de plan, zonă în care se propune dezvoltarea proiectului are o 
suprafaţă de 1650,88 ha. Amplasamentul propus este situat în aria unităţilor 
administrativ-teritoriale a localităţilor Roşia Montană Abrud şi Bucium.  

Arealul în care este amplasat teritoriul administrativ al comunei Roşia Montană, în 
vecinătatea căreia este propusă implementarea proiectului, se învecinează la nord cu 
oraşul Câmpeni, cu oraşul Abrud la sud - vest, cu comunele Bistra, Lupşa şi Bucium la 
est şi sud - est, iar la vest cu comuna Sohodol. 

Planşa 1 prezintă încadrarea amplasamentului PUZ în teritoriu (Anexa 2).  

Principalele obiective ale Proiectului minier Roşia Montană, aşa cum sunt incluse în 
planul analizat sunt: 

 identificarea, protejarea, conservarea şi valorificarea valorilor de patrimoniu 
arheologic, arhitectonic şi cultural, precum şi a monumentelor naturale; 

 strămutarea şi relocarea populaţiei din zona industrială; 

 acordarea de sprijin economic şi social persoanelor afectate de proiect;  
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 dezvoltarea şi extinderea extragerii minereului de aur şi de argint în sistem carieră, 
precum şi procesarea acestuia, pe baza celor mai bune tehnici disponibile şi cu 
implementarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi a 
stării şi calităţii factorilor de mediu; 

 realizarea şi operarea infrastructurii asociate activităţilor miniere incluzând: conducta 
de alimentare cu apă proaspătă, conductele de transport al deşeurilor de procesare 
şi de recuperare a apei, instalaţiile de alimentare cu energie electrică, reţelele locale 
şi regionale de comunicaţii electronice, staţia de transformare, drumurile miniere, 
birourile, atelierul de întreţinere, magazia de explozivi, laboratorul şi staţia de 
epurare a apelor uzate menajere; 

 gospodărirea apelor din cadrul amplasamentului incluzând captarea şi recircularea 
scurgerilor şi exfiltraţiilor contaminate din lucrările miniere vechi, din valea Roşia şi 
din valea Corna (vor fi utilizate canale de deviere a apelor curate pentru a minimiza 
poluarea viitoare; apele contaminate vor fi captate şi dirijate către o staţie de epurare 
nou construită, în vederea epurării şi reutilizării acestora; menţinerea debitelor 
salubre ale văilor Roşia şi Corna va fi asigurată prin descărcarea unor volume 
limitate de ape epurate de la staţia de epurare sau ape din sistemul aprovizionării cu 
apă proaspătă); 

 eliminarea daunelor ecologice generate de activităţile miniere anterioare; 

 închiderea activităţilor miniere şi reabilitarea mediului în zona industrială; 

 sprijinirea dezvoltării economice regionale în scopul promovării activităţilor de 
dezvoltare durabilă. 

Beneficiile publice ale proiectului vor consta în:  

 introducerea celor mai bune tehnici disponibile în industria minieră internaţională, 
prin aceasta estimându-se punerea bazelor unei revitalizări a industriei miniere 
româneşti;  

 alinierea la standardele recunoscute pe plan internaţional – noua exploatare minieră, 
uzina de procesare şi sistemul aferent al iazului de decantare vor fi realizate în acord 
cu legile şi reglementările naţionale relevante, precum şi cu directivele Uniunii 
Europene;  

 generarea de beneficii economice – proiectul va genera venituri directe şi indirecte 
provenite din taxe, impozite şi redevenţe şi va crea noi de locuri de muncă atât în 
domeniul construcţiei şi operării minei, cât şi în domeniul activităţilor auxiliare;  

 instruirea şi dobândirea de noi abilităţi - proiectul va crea un număr însemnat de 
locuri de muncă temporare şi permanente care vor necesita o instruire intensivă în 
domeniul celor mai noi metode de extracţie minieră şi procesare a minereului, în 
domeniul siguranţei în exploatare şi întreţinere, în domeniul protecţiei mediului şi al 
protecţiei muncii, al controlului şi conştientizării problemelor legate de managementul 
şi monitorizarea mediului, precum şi al managementului calităţii produselor, această 
forţă de muncă înalt calificată, precum şi dezvoltarea unei exploatări miniere 
moderne şi bine gestionate urmând a contribui la formarea în România a unei 
abordări manageriale noi şi a unui grup de specialişti cu abilităţi şi calificări 
competitive pe plan internaţional; 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Pagina 74 din 302 

 colectarea, prezentarea şi expunerea vestigiilor şi artefactelor arheologice şi a altor 
elemente de patrimoniu;  

 eliminarea daunelor ecologice datorate activităţilor miniere anterioare – proiectul va 
aduce beneficii directe în domeniul îmbunătăţirii şi atenuării în proporţie semnificativă 
a impactului negativ produs în zonă de lucrările miniere vechi; 

 atragerea de investiţii străine directe. 

Prospecţiunile efectuate în zona Roşia Montană cataloghează zăcământul ca fiind de 
mari dimensiuni, dar cu o mineralizaţia diseminată, cu conţinut redus de aur şi de argint. 
Ca urmare, pentru a se asigura eficienţa exploatării, proiectul minier prevede extragerea 
minereului în sistem carieră (la suprafaţă), precum şi transportul şi procesarea acestuia 
în sistem convenţional, adică: măcinare, extragere conţinut de metale utile prin leşiere 
cu cianură, recuperare metale utile prin electroliză şi turnare aliaj doré în lingouri, 
depozitare roci sterile în depozite, denocivizare sterile de procesare şi depunere umedă 
a acestora într-un iaz de decantare.  

Zonele identificate pentru care extragerea minereului prin exploatare la zi (carieră) este 
viabilă sunt Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea.  

Proiectul include următoarele etape şi activităţi specifice fiecărei etape: 

 etapa de construcţie cu o durată de circa doi ani, care va include, în principal, 
pregătirea amplasamentelor obiectivelor industriale, construirea infrastructurii, 
construirea uzinei de procesare, montarea echipamentelor şi a instalaţiilor, 
construirea barajului iazului de decantare a sterilelor de procesare (acesta va fi 
înălţat progresiv în perioada de operare); 

 etapa de operare, cu o durată de circa 16 ani, care va include extragerea şi 
procesarea minereului, cu toate activităţile asociate acestora, precum şi începerea 
activităţilor de închidere şi de reabilitare a mediului prin umplerea carierelor Cârnic, 
Jig şi Orlea cu roci sterile; 

 etapa de închidere/reabilitare a mediului şi de post-închidere, în care se vor realiza 
dezafectarea uzinei de procesare şi a diferitelor instalaţii, finalizarea umplerii 
carierelor Cârnic, Jig şi Orlea cu roci sterile, inundarea Carierei Cetate, acoperirea 
amplasamentelor obiectivelor industriale cu sol şi vegetarea acestora, monitorizarea 
pe termen lung a stării şi calităţii factorilor de mediu. 

Deschiderea celor patru cariere se va efectua etapizat, pe baza criteriilor economice, de 
protecţie a mediului şi a strategiei de dezvoltare a localităţii Roşia Montană. Astfel, în 
primii şapte ani ai etapei de operare, extracţia minereului se va efectua în carierele 
Cetate şi Cârnic, după care această activitate se va extinde şi în carierele Jig şi Orlea.  

Procesul tehnologic de extragere şi de procesare a minereului de aur şi argint include 
următoarele faze principale: 

 extragerea minereului prin metode specifice exploatării în carieră; 

 transportul minereului la uzina de procesare cu ajutorul camioanelor de mare tonaj; 

 concasarea minereului într-o singură fază utilizându-se concasor rotativ; 
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 stivuirea minereului concasat; 

 măcinarea minereului concasat prin intermediul unei mori semi-autogene (SAG) şi a 
două mori cu bile în configuraţie paralelă; 

 leşierea cu cianură a minereului măcinat, utilizându-se tancuri; 

 adsorbţia aurului şi argintului pe cărbune activ, urmată de separarea cărbunelui 
încărcat; 

 eluarea aurului şi argintului din cărbunele activ în coloanele de eluare, sub presiune; 

 electroliza pentru recuperarea aurului şi argintului desprins de pe cărbunele activ, ca 
un amestec cu metale preţioase şi topirea acestuia pentru producerea lingourilor de 
aliaj doré; 

 îngroşarea sterilelor; 

 denocivizarea sterilelor de procesare, prin distrugerea cianurilor şi prin precipitarea 
metalelor grele, înainte ca acestea să părăsească zona de siguranţă a uzinei de 
procesare şi să fie depozitate în iazul de decantare; 

 depozitarea sterilelor de procesare denocivizate; 

 recircularea şi reutilizarea apei din iazul de decantare. 

Pentru extragerea minereului din cariere se vor aplica tehnologii moderne care vor 
include: puşcarea, utilizând o reţea de găuri pentru introducerea explozivului, amorsare 
secvenţială şi explodare cu întârzieri de ordinul microsecundelor pentru reducerea 
intensităţii seismice, încărcarea minereului derocat cu încărcătoare hidraulice şi 
transportul cu camioane de mare tonaj.  

Pentru asigurarea procesării a circa 13 milioane tone/an de minereu, capacitatea orară 
de procesare a uzinei va fi, în medie, de 2500 t/h. Controlul procesului de producţie va fi 
realizat printr-un sistem modern computerizat care va asigura managementul majorităţii 
proceselor de control, colectarea datelor şi secvenţele de pornire şi oprire a fazelor.  

Funcţionarea uzinei de procesare atrage după sine dezvoltarea de servicii şi a 
infrastructurii strict necesare: reţea de drumuri, reţele electrice, alimentare cu apă, 
canalizare, staţie de epurare, clădiri funcţionale, infrastructura minei şi a serviciilor 
acesteia – depozitarea combustibililor şi a explozibilului. 

Implementarea Proiectului minier Roşia Montană va genera sterile de procesare cu o 
rată de aproximativ 13 milioane tone/an pentru aproximativ 16 ani, producând o cantitate 
totală de aproximativ 215 milioane tone de steril denocivizat. Depozitarea acestora 
necesită construirea şi funcţionarea unui iaz de decantare, care se va realiza în Valea 
Cornei, la sud de amplasamentul uzinei. De asemenea, vor fi generate roci sterile pentru 
a căror depozitare au fost prevăzute două depozite. Alegerea amplasamentelor pentru 
iazul de decantare şi pentru depozitele de roci sterile s-a făcut luând în considerare 
aspectele tehnice, sociale, economice şi de mediu. 

Se subliniază că RMGC a prevăzut prin proiect măsuri tehnologice, operaţionale şi de 
management pentru menţinerea impactului asupra mediului sub valorile limită legale 
pentru protecţia factorilor de mediu şi a receptorilor sensibili. Aceste măsuri sunt incluse 
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în planurile de management de mediu şi social prezentate în cadrul studiului de impact 
asupra mediului.   

2.3.2 Conţinutul şi obiectivele principale ale planului urbanistic zonal 

Principalul obiectiv ale planului urbanistic zonal PUZ 2006 constă în crearea cadrului 
legal din punct de vedere al planificării urbanistice, pentru realizarea obiectivelor 
Proiectului minier Roşia Montană, prin elaborarea propunerilor de organizare urbanistică 
a zonei studiate pentru implementarea proiectului, în corelaţie cu zonele adiacente şi 
luând în considerare prevederile PUG Roşia Montană, Abrud şi Bucium, precum şi 
studiile de fundamentare.  

PUZ 2006 stabileşte zonificarea funcţională a unităţilor teritoriale de referinţă din zona 
studiată şi reglementările aferente, precum şi bilanţul teritorial şi indicii urbanistici 
asociaţi. 

În vederea asigurării cadrului legal de realizare a modificărilor propuse prin noua 
variantă a Proiectului Roşia Montană, în anul 2006 a fost elaborat un nou plan urbanistic 
zonal, respectiv, PUZ 2006. În acest PUZ s-a evaluat dezvoltarea activităţilor industriale 
pe termen lung, de circa 25 ani, aferente proiectului minier Roşia Montană, pentru toate 
fazele: construcţie, operare, închidere/reabilitare şi post închidere. În acest sens se 
precizează că în Planul Urbanistic General pentru Comuna Roşia Montană şi în PUZ 
Zona de dezvoltare industrială Roşia Montană, elaborate şi aprobate în anul 2002 se 
analizează numai o perioadă de 5 ani, durata de valabilitate a unui plan urbanistic. Ca 
urmare, în PUZ elaborat în anul 2002, carierele Jig şi Orlea au fost luate în considerare 
ca o fază viitoare a dezvoltării activităţii miniere, acestea urmând să intre în exploatare 
într-o perioadă ulterioară termenului de valabilitate al PUZ. Dovada certă că aceste 
cariere au fost luate în considerare în PUG şi PUZ din anul 2002 este declararea 
capacităţii anuale de producţie de 13 milioane de tone/an de minereu extras, pe o durată 
de aproximativ 16 ani, capacitate care poate fi asigurată numai prin exploatarea celor 
patru cariere. Ambele planuri urbanistice fac referire la Studiul de Fezabilitate întocmit 
pentru zăcământul Roşia Montană, unde se fac precizări clare asupra zonelor urmând a 
fi exploatate, respectiv cele patru cariere: Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea. 

Modificările suprafeţelor PUZ 2006 faţă de PUZ 2002 sunt prezentate mai jos şi de 
asemenea sunt prezentate şi grafic în Planşa nr. 1 din Anexa 6. 

Tabel 3 Modificări suprafeţe PUZ 2006 faţă de PUZ 2002 

Denumire obiectiv/zonă Suprafaţa 2006 
(ha) 

Suprafaţa 2002               
(ha) 

Suprafaţa zonei studiate, din care: 1.650,88 2597,42 

Cariera Cetate şi construcţii conexe 69,08 55,17 

Cariera Cârnic şi construcţii anexe 72,84 62,60 

Cariera Orlea şi construcţii conexe 45,04 - 
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Denumire obiectiv/zonă Suprafaţa 2006 
(ha) 

Suprafaţa 2002               
(ha) 

Cariera Jig şi construcţii conexe 18,49 - 

Cariera Sulei şi construcţii conexe 11,33 - 

Cariera de agregate  5,87 

Cariera Pârâul Porcului şi construcţii conexe 4,54 - 

Halda Cetate şi construcţii conexe  38,21 42,53 

Halda Cârnic şi construcţii conexe 139,16 128,30 

Depozit deşeuri inerte 0,58 - 

Uzina de procesare şi construcţii conexe  51,38 65,85 

Drum industrial acces uzina şi construcţii conexe 6,75 - 

Depozit de explozivi şi construcţii conexe 0,20 0,45 

Drumuri industriale şi construcţii conexe  23,01 - 

Barajul şi lacul Cetate şi construcţii conexe 16,83 1,66 (este prezentat doar 
barajul fără iaz) 

Canale colectare / deviere ape şi construcţii conexe 20,84 - 

Alimentare cu apă industrială şi construcţii conexe 1,22 0.65 

Rezervor de apa bruta  2,21 

Deviere LEA 110 kV şi construcţii conexe 18,67 - 

Deviere DJ 742 şi construcţii conexe 11,25 - 

Sistemul iazului de decantare Corna şi construcţii conexe 363,14 373,29 

Depozit minereu sărac şi construcţii conexe 26,97  

Drumuri tehnologice de exploatare şi construcţii conexe 11,49 - 

Depozit de pământ şi construcţii conexe 4,10 - 

Stive de sol vegetal şi construcţii conexe 39,74 13,20 

Organizare de şantier şi construcţii conexe 1,18 - 

Suprafeţe situate în afara zonei  studiate, din care 55,57 - 

Propunere deviere DJ 742, varianta sud, conform PUG şi 
PUZ aprobat 2002 

39,40 - 

Drum industrial acces uzină 5,04 - 
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Denumire obiectiv/zonă Suprafaţa 2006 
(ha) 

Suprafaţa 2002               
(ha) 

Deviere LEA 110 kV 7,48 - 

Alimentare cu apă industrială 3,65 - 

Zone de protejate si zone de protecţie de patrimoniu si 
cu valoare peisagistica 

  

Zona Protejata Piatra Corbului  2,37 2,43 

Zona de protecţie Piatra Corbului 5,42  

Zona Protejata Centrul Istoric 35,49 15,83 

Zona de protecţie Centrul Istoric 137,86 58,24 

Zona Protejata Carpeni 16,56 - 

Zona Protejata Hop Găuri 1 - 

Zona de Protecţie a Zonei Protejate Hop Găuri 2,46 - 

 

PUZ Zona Industrială Roşia Montană stabileşte reglementările cu privire la 
monumentele naturale din zona proiectului, la infrastructura rutieră, la echiparea edilitară 
şi la obiectivele de utilitate publică.  

Se precizează faptul că prevederile Proiectului minier Roşia Montană cu privire la 
identificarea, protejarea, conservarea şi valorificarea valorilor de patrimoniu arheologic, 
arhitectonic şi cultural, precum şi la strămutarea şi relocarea populaţiei din zona 
industrială nu fac obiectul reglementărilor prezentului PUZ. Pentru aceste aspecte au 
fost elaborate planuri urbanistice zonale specifice menţionate în subcapitolul 2.2.1. 

În zonă se propune amplasarea următoarelor obiective industriale şi depozite: 

 Uzina de procesare se va amplasa între Valea Săliştei şi Valea Roşia Montană, 
datorită atât distanţei reduse până la carierele Cârnic şi Cetate, cât şi datorită 
distanţei mai reduse până la iazul de decantare a sterilelor de procesare, care se va 
amplasa în Valea Cornei. 

 Carierele Cetate şi Cârnic vor asigura extragerea minereului în cariere de suprafaţă.  

 Două depozite de roci sterile, Cetate şi Cârnic, un depozit de minereu sărac în sud-
estul depozitului Cetate şi un depozit de deşeuri inerte (deşeuri din construcţii şi din 
demolări) în sudul depozitului Cârnic; 

 Carierele Jig şi Orlea, făcând parte din etapa a doua de dezvoltare a Proiectului 
minier Roşia Montană, conform PUG aprobat, care vor asigura extragerea 
minereului în cariere de suprafaţă. 
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 Sistemul iazului de decantare a sterilelor de procesare Corna va fi construit pe etape 
şi se va amplasa în Valea Cornei, la sud de amplasamentul uzinei de procesare. 
Iazul de decantare va avea în prima fază o înălţime a barajului de anrocamente de 
78 m, urmând ca în faza finală înălţimea să fie de 185 m. Sterilele de procesare vor fi 
depozitate în iaz denocivizate şi parţial deshidratate. Iazului este proiectat pentru a 
asigura o capacitate de stocare de circa 215 milioane tone de sterile denocivizate. 
Ca şi măsură de siguranţă, capacitatea totală de stocare proiectată este de 250 
milioane tone (retenţie a 2 precipitaţii maxim probabile). 

 Carierele de agregate sunt surse pentru extragerea agregatelor necesare pentru 
construirea iazului de decantare, a lucrărilor de terasamente şi pentru producerea 
betoanelor. Pe baza studiilor geotehnice, amplasamentul “Pârâul Porcului” şi 
amplasamentul “Şulei” constituie locurile în care se vor dezvolta viitoarele cariere de 
agregate pentru construcţie. 

 Depozitele de sol vegetal, în număr de cinci, se vor amplasa în zone unde topografia 
favorizează amplasarea unui depozit stabil, la vest de cariera Şulei, la sud de uzină 
şi la sud-est de barajul iazului de decantare. 

 Depozitul temporar pentru stocarea deşeurilor periculoase, care să respecte 
prevederile legale din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, respectiv: 
protecţia factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei, stocarea şi pregătirea deşeurilor 
în vederea transferului de pe amplasament la facilităţi conforme pentru tratare sau 
eliminare finală pe o perioadă de maxim 3 ani în cazul tratării ulterioare a acestor 
deşeuri sau de max. 1 an în cazul eliminării acestora prin depozitare.  

 Barajul şi iazul de colectare ape acide Cetate, prevăzut cu rol de protecţie, se va 
amplasa în cel mai îngust punct al Văii Roşia şi va avea rolul de a capta scurgerile 
de ape acide în Valea Roşiei. 

 Depozitul de material explozibil se va amplasa adiacent drumului de acces la iazul 
de decantare, la circa 1 km sud de uzină, pe un teren într-o zonă relativ izolată, 
departe de operaţiunile active şi de zonele populate, dar cu acces uşor pentru 
livrarea de material pentru puşcare. 

 Canalele de colectare/deviere a apei, pentru mărirea gradului de siguranţă şi 
protecţie, cu rolul de a devia apele convenţional curate în jurul obiectivelor miniere şi 
eliberarea lor în aval de barajul Cetate în Valea Roşia respectiv aval de barajul 
iazului de decantare în valea Corna. De asemenea, vor fi construite canale de 
colectare în jurul haldelor de steril Cârnic şi Cetate cu rolul de a capta scurgerile de 
pe suprafaţa haldelor. Astfel, apele care se scurg pe suprafaţa haldei de sterile 
Cârnic vor fi colectate în aceste canale, în cazul în care aceste ape sunt acide ele 
vor fi pompate către staţia de epurare, iar dacă nu sunt acide vor fi lăsate să se 
scurgă în iazul de decantare, de unde vor fi recirculate în cadrul procesului 
tehnologic. 

 

De asemenea, se mai pot realiza: 

 Construcţii industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale 
subsolului; 
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 Lucrări inginereşti necesare protecţiei perimetrelor de exploatare: îndiguiri, 
consolidări de maluri. 

Aceste obiective sunt prezentate în Planşa 2 (Anexa 2) – Plan de situaţie cu obiectivele 
industriale din cadrul PUZ. 

În tabelele următoare se prezintă bilanţul teritorial comparativ al situaţiei terenurilor în 
prezent faţă situaţia proiectului propus, atât pentru zona studiată prin PUZ 2006, cât şi 
pentru suprafeţele din afara zonei studiate. 

Tabel 4 Bilanţ teritorial comparativ al suprafeţelor cuprinse în zona studiată 

Bilanţ teritorial pentru zona studiată – SITUAŢIA EXISTENTĂ  

ZONE FUNCŢIONALE ROŞIA MONTANĂ ABRUD BUCIUM TOTAL 

intravilan extravilan intravilan extravilan intravilan extravilan 

ha ha ha ha ha ha ha % 

Zona pentru locuinţe 111,559 40,850 34,025 7,976 - 0,159 194,569 11,78 

Instituţii publice şi servicii, din 
care: 

7,284 0,463 0,016 - - - 7,763 0,47 

- dotări de interes public 
6,799 0,463 - - - - 7,262 0,44 

- dotări comerciale, 
prestări servicii, 
alimentaţie publică 

0,485 - 0,016 - - - 0,501 0,03 

Zona pentru unităţi industriale 
şi depozite 

83,448 10,562 - - - - 94,010 5,70 

Terenuri agricole, din care: 587,901 272,589 84,173 18,823 - 0,392 963,878 58,38 

- arabil 
2,554 1,958 0,518 - - - 5,030 0,30 

- fâneţe 
585,347 270,631 83,655 18,823 - 0,392 958,848 58,08 

Păduri în unităţi amenajistice - 226,173 - 47,844 - 0,006 274,023 16,60 

Zona pentru gospodărie 
comunală – cimitire  

5,374 2,767 0,359 0,384 - - 8,884 0,54 

Căi de comunicaţie  35,137 7,600 4,201 0,747 - 0,054 47,739 2,89 

Cursuri de apă şi lacuri  9,661 5,153 1,692 - - - 16,506 1,00 

Neproductiv – în unităţi 
amenajistice  

- 43,508 - - - - 43,508 2,64 

Zona studiată 840,364 609,665 124,466 75,774 - 0,611 1.650,88 100,00 
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BILANŢ TERITORIAL COMPARATIV PENTRU ZONA INDUSTRIALĂ STUDIATĂ  

 

DENUMIREA ZONELOR FUNCŢIONALE EXISTENT PROPUS COMPARATIV 

ha % ha % ha % 

Intravilanul localităţilor din zona studiată, 
din care 

964,830 58,44 1.250,476 75,75 +285,646 +17,31 

Localitatea Roşia Montană 840,364 50,90 1098,275 66,53 +257,911 +15,63 

Localitatea Abrud 124,466 7,54 151,830 9,20 +27,364 +1,66 

Comuna Bucium - - 0,371 0,02 +0,371 +0,02 

Extravilanul localităţilor din zona studiată, 
din care 

686,050 41,56 400,404 24,25 -285,646 -17,31 

Comuna Roşia Montană 609,665 36,93 352,066 21,32 -257,599 -15,61 

Oraşul Abrud 75,774 4,59 48,338 2,93 -27,436 -1,63 

Comuna Bucium 0,611 0,04 - - -0,611 -0,04 

Suprafaţa zonei studiate, din care: 1.650,88 100,00 1.650,88 100,00 - - 

Zona de protecţie a industriei - - 515,12 31,20 +515,12 +31,20 

Zona pentru locuinţe 194,569 11,78 - - -194,569 -11,78 

Instituţii publice şi servicii 7,763 0,47 - - -7,763 -0,47 

Terenuri agricole 963,878 58,38 - - -963,878 -58,38 

Păduri în unităţi amenajistice 274,023 16,60 - - -274,023 -16,60 

Zona pentru gospodărie comunală – cimitire 8,884 0,54 - - -8,884 -0,54 

Căi de comunicaţie 47,739 2,89 14,42 0,87 -33,319 -2,02 

Cursuri de apă şi lacuri 16,506 1,00 - - -16,506 -1,00 

Terenuri neproductive în unităţi amenajistice  43,508 2,64 - - -43,508 -2,64 

Alimentare cu apă industrială  - - 0,57 0,03 +0,57 +0,03 

Deviere LEA 110 kV - - 14,08 0,85 +14,08 +0,85 

Industrie extractivă, din care: 94,01 5,70 1.106,69 67,04 +1.012,68 +61,34 

Cariera Cetate şi construcţii conexe  

56,39 

- 69,08 4,18 +69,08 +4,18 

Cariera Cârnic şi construcţii anexe - 72,84 4,41 +72,84 +4,41 
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Cariera Orlea şi construcţii conexe - - 45,04 2,73 +45,04 +2,73 

Cariera Jig şi construcţii conexe - - 18,49 1,12 +18,49 +1,12 

Cariera Şulei şi construcţii conexe - - 11,33 0,69 +11,33 +0,69 

Cariera Pârâul Porcului şi construcţii conexe - - 4,54 0,30 +4,54 +0,30 

Halde Cetate şi construcţii conexe  21,83 - 38,21 2,31 +38,21 +2,31 

Halda Cârnic şi construcţii conexe - 139,16 8,43 +139,16 +8,43 

Depozit deşeuri inerte - - 0,58 0,04 +0,58 +0,04 

Uzina de procesare şi construcţii conexe  - - 51,38 3,11 +51,38 +3,11 

Drum industrial acces uzina şi construcţii 
conexe 

- - 6,75 0,41 +6,75 +0,41 

Depozit de explozivi şi construcţii conexe - - 0,20 0,01 +0,20 +0,01 

Drumuri industriale şi construcţii conexe  - - 23,01 1,39 +23,01 +1,39 

Barajul şi lacul Cetate şi construcţii conexe - - 16,83 1,02 +16,83 +1,02 

Canale colectare / deviere ape şi construcţii 
conexe 

- - 20,84 1,26 +20,84 +1,26 

Alimentare cu apă industrială şi construcţii 
conexe 

- - 1,22 0,07 +1,22 +0,07 

Deviere LEA 110 kV şi construcţii conexe - - 18,67 1,13 +18,67 +1,13 

Deviere DJ 742 şi construcţii conexe - - 11,25 0,68 +11,25 +0,68 

Sistemul iazului de decantare Corna şi 
construcţii conexe 

- - 363,14 22,00 +363,14 +22,00 

Depozit minereu sărac şi construcţii conexe - - 26,97 1,63 +26,97 +1,63 

Drumuri tehnologice de exploatare şi 
construcţii conexe 

- - 11,49 0,70 +11,49 +0,70 

Depozit de pământ şi construcţii conexe - - 4,10 0,25 +4,10 +0,25 

Stive de sol vegetal şi construcţii conexe - - 39,74 2,41 +39,74 +2,41 

Organizare de şantier şi construcţii conexe - - 1,18 0,07 +1,18 +0,07 

Alte obiective industriale existente 15,79 0,95 - - -15,79 -0,95 

Terenuri neafectate între obiectivele 
industriale 

- - 110,65 6,70 +110,65 +6,70 
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Tabel 5 Bilanţ teritorial comparativ al suprafeţelor cuprinse în afara zonei studiate 

Bilanţ teritorial pentru suprafeţe situate în afara zonei studiate – SITUAŢIA 
EXISTENTĂ 

 

 

 

ZONE 
FUNCŢIONALE 

ROŞIA 
MONTANĂ 

ABRUD BUCIUM CÂMPENI  

TOTAL 

INTRA 

VILAN 

EXTRA 

VILAN 

INTRA 

VILAN 

EXTRA 

VILAN 

INTRA 

VILAN 

EXTRA 

VILAN 

INTRA 

VILAN 

EXTRA 

VILAN 

ha ha ha ha ha ha ha ha ha % 

PROPUNERE 
DEVIERE DJ 
742, VARIANTA 
SUD, CF. PUG 
APROBAT 2002, 
din care: 

2,25 3,61 - 11,35 - 22,19 - - 39,40 70,90 

* zona pentru 
locuinţe 

- - - - - 3,70 - - 3,70 6,65 

* terenuri agricole 2,25 3,59 - 11,35 - 17,95 - - 35,14 63,24 

* căi de 
comunicaţie 

- 0,02 - - - 0,54 - - 0,56 1,01 

DRUM DE 
ACCES UZINĂ, 
din care: 

4,05 0,99 - - - - - - 5,04 9,07 

* zona pentru 
locuinţe 

0,50 - - - - - - - 0,50 0,90 

* zona pentru 
unităţi industriale 
şi depozite 

- 0,14 - - - - - - 0,14 0,26 

* terenuri agricole 3,38 0,84 - - - - - - 4,22 7,59 

* căi de 
comunicaţie 

0,17 0,01 - - - - - - 0,18 0,32 

DEVIERE LEA 
110 kV, din care 

- 7,48 - - - - - - 7,48 13,46 

* zona pentru 
locuinţe 

- 3,02 - - - - - - 3,02 5,44 

* terenuri agricole - 4,38 - - - - - - 4,38 7,88 

* căi de 
comunicaţie 

- 0,08 - - - - - - 0,08 0,14 
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ALIMENTARE 
CU APĂ 
INDUSTRIALĂ, 
din care 

1,12 0,93 - - - - 0,95 0,65 3,65 6,57 

* zona pentru 
locuinţe 

0,49 0,18 - - - - 0,28 0,51 1,46 2,63 

* terenuri agricole 0,20 0,71 - - - - 0,54 0,12 1,57 2,83 

* căi de 
comunicaţie 

0,12 0,004 - - - - 0,11 0,003 0,24 0,43 

* cursuri de apă şi 
lacuri 

0,07 0,01 - - - - 0,006 0,003 0,09 0,16 

* terenuri 
neproductive 

0,24 0,03 - - - - 0,01 0,01 0,29 0,52 

SUPRAFEŢE 
SITUATE ÎN 
AFARA ZONEI 
INDUSTRIALE 
STUDIATE 

6,98 12,35 - 11,35 - 22,19 0,95 0,65 55,57 100,00 

 

BILANŢ TERITORIAL COMPARATIV AL SUPRAFEŢELOR SITUATE ÎN AFARA 
ZONEI STUDIATE 

DENUMIREA ZONELOR FUNCŢIONALE EXISTENT PROPUS COMPARATIV 

ha % ha % ha % 

Suprafeţe situate în afara zonei studiate, din 
care 

55,57 100,00 55,57 100,00 - - 

Propunere deviere DJ 742, varianta sud, 
conform PUG şi PUZ aprobat 2002 

- - 39,40 70,90 +39,40 +70,90 

Drum industrial acces uzină - - 5,04 9,07 +5,04 +9,07 

Deviere LEA 110 kV - - 7,48 13,46 +7,48 +13,46 

Alimentare cu apă industrială - - 3,65 6,57 +3,65 +6,57 

Zona pentru locuinţe 8,68 15,62 - - -8,68 -15,62 

Zona pentru unităţi industriale şi depozite 0,14 0,26 - - -0,14 -0,26 

Terenuri agricole 31,23 56,20 - - -31,23 -56,20 

Păduri în unităţi amenajistice  14,08 25,34 - - -14,08 -25,34 

Căi de comunicaţie 1,06 1,90 - - -1,06 -1,90 

Cursuri de apă şi lacuri  0,09 0,16 - - -0,09 -0,16 
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Terenuri neproductive 0,29 0,52 - - -0,29 -0,52 

  

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, se urmăreşte atât modernizarea, cât şi 
adaptarea acesteia la necesităţile proiectului.  

Reţeaua rutieră a zonei urmăreşte rezolvarea problemelor de circulaţie, având o serie de 
obiective principale: 

 realizarea legăturii cu drumurile naţionale DN 74 A şi DN 74 în condiţii de confort 
optim şi siguranţa circulaţiei; 

 rezolvarea problemelor de circulaţie în conformitate cu obiectele care alcătuiesc 
Proiectul, respectiv carierele, uzina de procesare, iazul de decantare, depozitele de 
roci sterile, etc. 

Atingerea acestor obiective implică devierea drumului judeţean DJ 742 şi construirea 
unor drumuri noi, astfel:  

Devierea drumului judeţean DJ 742 

 Tronson I: între drumul judeţean DJ 107 I (Bucium Sat) şi drumul judeţean DJ 742 
(zona de intersecţie cu drumul de exploatare Roşia Poieni), drum nou care va 
asigura accesul vehiculelor dinspre drumul naţional DN 74. Drumul va fi redirecţionat 
spre flancul sudic al culmii ce merge pe partea sud-estică a Văii Corna. Acest drum 
este necesar datorită ocupării Văii Corna de către iazul de decantare.  

 Tronson II: între drumul judeţean DJ 742 (zona de intersecţie cu drumul de 
exploatare Roşia Poieni) şi centrul zonei protejate, drum nou care va asigura accesul 
în Roşia Montană a vehiculelor dinspre drumul naţional DN 74 şi exploatarea Minieră 
Roşia Poieni. 

 

Drumul de acces la uzină - Drumul de acces la uzină va fi un drum nou, care se va 
desfăşura pe malul stâng al Văii Roşia, cu originea în drumul naţional DN 74 A la Gura 
Roşiei şi, relativ paralel, cu cel existent. Un tronson din traseul drumului se va 
suprapune peste fostul traseul al căii ferate uzinale care asigura transportul minereului la 
Gura Roşiei. Segmentul de cale ferată Gura Minei Aprăbuş la care se face referire 
(denumirea exactă "C. F. ÎNGUSTĂ Gura Minei Aprăbuş") nu face parte din proiectul 
Roşia Montană. Segmentul avea o lungime de 3 km, statut de cale ferată industrială, a 
figurat în inventarul RoşiaMin ca mijloc fix, a fost casată, iar materialele rezultate au fost 
valorificate de către RoşiaMin. 

Menţionăm că această cale ferată a fost utilizată exclusiv în transportul minereului de la 
Gura Minei – orizontul 714 la staţia de concasare Aprăbuş, ca parte a procesului  
tehnologic al minei exploatate de RoşiaMin. Localizarea fostei căi ferate este prezentată 
în Planşa nr. 3 din Anexa 6. 

 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Pagina 86 din 302 

Drumurile tehnologice de exploatare şi drumurile industriale - În zona industrială se vor 
construi drumuri pentru transportul minereului şi al rocilor sterile de la cariere către uzina 
de procesare şi către depozitele de roci sterile Cetate şi Cârnic. Toate drumurile 
principale de transport la suprafaţă vor avea lăţimea platformei de aproximativ 30,00 m 
pentru a permite circulaţia în condiţii de siguranţă pe două benzi a autocamioanelor din 
cariere. De asemenea, se vor construi drumuri de acces în perimetrul zonei industriale. 

Echiparea edilitară propusă este prezentată mai jos.  

Alimentarea cu apă  

Alimentarea cu apă brută 

Uzina de procesare de la Roşia Montană va avea nevoie de o sursă de alimentare cu 
apă constantă şi fiabilă, de la punerea în funcţiune până la sfârşitul activităţii, pe durata 
întregii faze de operare a proiectului. Cea mai mare parte a apei necesare uzinei va 
proveni din ape recirculate din iazul de decantare, care vor fi însă suplimentate cu ape 
epurate de la staţia de epurare a apelor uzate, scurgeri de suprafaţă colectate de pe 
suprafaţa amplasamentului uzinei şi apă brută captată din râul Arieş.  

Sistemul de alimentare cu apă cuprinde captarea de apă şi amenajările aferente din 
albia râului Arieş, în zona oraşului Câmpeni, rezervorul tampon, staţia de pompare şi 
conducta de transport a apei până la limita incintei de procesare a minereurilor. 

Alimentarea cu apă potabilă 

O parte din apa brută adusă din Râul Arieş va fi potabilizată într-o staţie de tratare 
amplasată în cadrul uzinei de procesare pentru satisfacerea necesităţilor. Se estimează 
un necesar de aproximativ 8,8 m3/h, pentru apa potabilă. 

Colectarea şi epurarea apelor uzate 

Pe amplasamentul zonei industriale vor fi gestionate patru tipuri de ape uzate, şi anume: 

 ape uzate tehnologice;  

 scurgeri de ape de mină; 

 ape uzate menajere; 

 ape meteorice contaminate. 

Colectarea şi epurarea apelor uzate tehnologice 

Sterilul de procesare denocivizat este singurul tip de ape uzate tehnologice rezultate din 
Proiect. Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se 
conformeze HG 856/2008 care a transpus Directiva UE privind deşeurile miniere care 
stipulează o valoare maximă de 10 mg/l cianuri uşor eliberabile. Modelarea 
concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că debitul de steril de la uzina 
de procesare va conţine 2 – 7 mg/l de cianură. Prin degradare în continuare, 
concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
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suprafaţă în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect secundar al epurării este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor tehnologice.  

Sistemul iazului de decantare va fi un circuit închis care nu va permite evacuarea în 
mediu a apelor tehnologice cu conţinut de cianură peste nivelul normat din NTPA 001 
din HG nr. 352/2005 pe întreaga durată de existenţă a Proiectului, nici în condiţii 
meteorologice extreme. Dacă va fi necesară evacuarea, de exemplu pentru a păstra 
capacitatea de stocare în cazul producerii unui fenomen extrem şi cianura reziduală nu a 
fost suficient degradată sau diluată, apele vor fi epurate în continuare pentru a se 
încadra în valorile limită din NTPA 001. Singurul tip de apă care va rezulta din iazul 
principal de decantare în condiţii de funcţionare normală vor fi exfiltraţiile prin baraj, ce 
vor fi colectate în sistemul secundar de retenţie. Această apă va fi captată şi pompată 
înapoi în iazul de decantare. Prevederea de a pompa această apă înapoi în iaz şi de a 
menţine sistemul închis va rămâne valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare. 
Şiroirile şi exfiltraţiile din depozitul de roci sterile Cârnic nu vor fi lăsate să curgă în iazul 
de decantare decât în condiţiile în care calitatea acestora nu va fi afectată semnificativ 
(ape acide). Dacă aceste ape vor deveni acide, exfiltraţiile şi şiroirile vor fi captate şi 
pompate la staţia de epurare. Necesarul de debit salubru în văile Roşia şi Corna vor fi 
asigurate cu ape epurate a căror calitate se vor încadra în prevederile normativului 
NTPA 001 şi/sau cu apă din sistemul de apă brută, după necesităţi. 

Sistemul de retenţie secundar va funcţiona cu un nivel suficient de scăzut pentru a 
permite diluţia cu ape meteorice naturale până la valorile NTPA 001. Dacă va apărea 
necesitatea de a reduce nivelul apei în iazul de decantare, în cazul unor condiţii de 
precipitaţii extreme, respectiv în situaţia improbabilă în care ar avea loc mai mult de 
două precipitaţii maxime probabile succesive, acest lucru se va realiza prin staţia de 
epurare secundară a cianurii, dacă apa nu va fi de o calitate adecvată pentru evacuarea 
directă conform standardului corespunzător.  

Şiroirile din depozitul de roci sterile Cetate vor fi lăsate să curgă în iazul aferent barajului 
de captare ape acide Cetate, iar apoi pompate pe amplasamentul uzinei de procesare, 
unde vor fi epurate într-o staţie de epurare.  

În faza de închidere, apa din iazul de decantare va fi pompată în lacul de carieră Cetate 
imediat ce valoarea concentraţiei va scădea sub 0,1 mg/l cianuri totale, fie pe cale 
naturală, fie prin epurare secundară. Exfiltraţiile colectate în barajul secundar de retenţie 
vor fi pompate în continuare în iazul de decantare până la dispariţia totală. După 
închiderea iazului de decantare, apele din exfiltraţii vor fi pompate în lacul de carieră 
Cetate, prin staţia secundară de epurare a cianurii dacă va fi cazul, pentru a reduce 
concentraţiile la 0,1 mg/l cianuri totale.  

În faza de post-închidere, nu va mai exista iazul de decantare. Şiroirile de suprafaţă din 
bazin vor fi dirijate în jurul acestuia în afara iazului de decantare şi se vor evacua în 
pârâul Corna. Ca şi în fazele anterioare, diluţia din sistemul de retenţie secundar ar 
trebui să fie suficientă pentru a reduce concentraţiile constituenţilor din iazul de 
decantare sub valorile NTPA 001 în caz de apariţie a unei evacuări de ape meteorice din 
barajul iazului secundar. Exfiltraţiile colectate în iazul secundar vor fi pompate în lacul de 
carieră Cetate după epurarea în staţia de epurare secundară. Depozitul de roci sterile de 
la Cârnic va fi acoperit şi şiroirile de suprafaţă vor fi dirijate spre pârâul Corna. Exfiltraţiile 
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se vor reduce considerabil. Dacă vor continua să existe într-o cantitate şi cu o calitate 
care să necesite în continuare gospodărire specială, aceste ape vor fi pompate în lacul 
de carieră Cetate. Pe malul carierei Cetate va fi păstrată o staţie de epurare care va 
continua să funcţioneze până în momentul în care apele din lacul de carieră vor avea o 
calitate corespunzătoare standardului de calitate pentru ape de suprafaţă. 

În fazele de construcţie şi închidere ale Proiectului nu vor exista fluxuri de ape uzate 
tehnologice. Utilizarea principală a apelor uzate tehnologice este recircularea în proces.  

Colectarea şi epurarea scurgerilor de ape acide 

Principalele surse de ape acide sunt: 

 surse existente (halde de steril, galeria 714, lucrări miniere istorice); 

 surse aferente Proiectului (depozitele de steril Cetate şi Cârnic, depozitul de minereu 
sărac).  

Scurgerile acide existente vor fi colectate în iazul de colectare a apelor de la Cetate, de 
unde vor fi pompate la staţia de epurare.  

Apa epurată va fi utilizată ca apă tehnologică sau, după epurare, pentru asigurarea 
debitelor salubre în pâraiele Roşia şi Corna. 

Atât sursele existente de ape acide, cât şi cele create de Proiect se vor reduce 
substanţial în faza de închidere. La închidere, apele acide vor intra în cariera Cetate sau 
direct în staţia de epurare a apelor acide.  

Iazul de captare a apelor Cetate va exista şi în perioada de post-închidere şi va colecta 
exfiltraţiile din lacul de carieră Cetate şi exfiltraţiile din depozitul de roci sterile Cetate. 
Aceste ape vor fi pompate înapoi în lacul de carieră Cetate sau tratate la staţia de 
epurare şi evacuate în Valea Roşiei.  

Colectarea şi epurarea apelor uzate menajere 

Până la finalizarea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate menajere în faza de 
construcţie, vor fi furnizate servicii temporare de colectare şi epurare pentru şantier. 
Sistemul temporar va trebui să respecte cerinţele de evacuare în pârâul Roşia. În plus, 
în fazele de construcţie şi exploatare, vor fi amplasate pentru muncitori toalete ecologice 
mobile în zonele mai îndepărtate. 

După construcţie, staţia de epurare a apelor menajere va prelua apele menajere 
colectate de la uzina de procesare. Apele epurate fie vor fi dirijate ca ape tehnologice în 
uzina de procesare, fie vor fi evacuate în emisar, cu respectarea reglementărilor NTPA 
001. 

În faza de închidere, sistemul de epurare a apelor menajere va fi lăsat pe loc până la 
încheierea aproape definitivă a lucrărilor de construcţie aferente fazei de închidere. În 
funcţie de cerinţele din planul de închidere definitivă şi de posibilităţile de amenajare 
viitoare a amplasamentului, se va analiza dacă acest sistem va fi dezafectat sau 
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transferat autorităţilor locale. Se va prefera transferarea sistemului către autorităţile 
locale pentru utilizare în beneficiul comunităţii.  

Gospodărirea apelor meteorice contaminate 

Apele meteorice în contact cu suprafeţe de teren perturbate pot conţine concentraţii 
ridicate de materii totale în suspensie, dar şi concentraţii mari de total metale, dacă este 
vorba de zone mineralizate. Prin gospodărirea apelor meteorice cu ajutorul metodelor 
standard pentru şantierele de construcţie şi retenţia apelor pluviale pe amplasament, 
această sursă potenţială de poluare va putea fi controlată.    

Începând cu faza de construcţie, se vor utiliza cele mai bune practici de management 
(BMP) pentru controlul suspensiilor solide, iar apele meteorice vor fi evacuate în pârâul 
Roşia sau pârâul Corna. În faza de construcţie, fluxurile noi de ape afectate chimic nu 
sunt preconizate a fi semnificative. În faza de exploatare, apele pluviale de pe 
amplasament vor fi captate în iazul de decantare, bazinul pluvial de pe amplasamentul 
uzinei şi barajul de captare al apelor Cetate. 

Apele pluviale din afara amplasamentului vor fi dirijate astfel încât să ocolească zonele 
perturbate de pe amplasament şi depozitele de rocă sterilă. Apele meteorice colectate 
pe amplasament vor fi evacuate în sistemele de epurare. Apele meteorice din zonele de 
depozitare a sterilului, a depozitului de minereu şi din cariere ar putea transporta ape 
acide care ar putea să fie generate. Aceste ape vor fi dirijate în sistemul de epurare. 

Alimentarea cu energie electrică 

O linie electrică cu circuit dublu de 110 kV (stâlpi din oţel) străbate zona 
amplasamentului (deţinută şi acţionată de către compania de distribuţie Electrica S.A.), 
fiind la un standard bun şi corespunzătoare alimentării sarcinii proiectate ca sursă 
radială principală (de la substaţia Zlatna). Datorită faptului că această linie electrică 
străbate exploatările miniere deschise şi zona uzinei, în mod inevitabil această linie va fi 
relocată în partea de vest a uzinei de procesare. Planurile actuale vor intercepta linia de 
înaltă tensiune deviată şi vor conecta noua staţie de transformare la reţeaua de 
distribuţie de 100 kV de la Electrica prin intermediul unui circuit dublu de 110 kV. Noile 
utilităţi electrice (liniile şi staţiile de transformare de racordare) vor fi proiectate astfel 
încât să satisfacă cererea de energie electrică pentru momentul de vârf.  

Sistemul de alimentare cu energie electrică va fi alimentat direct din linia de distribuţie 
de 20 kV aparţinând S.C. Electrica S.A. 

Reţele de telecomunicaţii 

Necesitatea păstrării centralei telefonice existente, a racordurilor telefonice pentru 
anumiţi abonaţi, eventual amplificarea sau modificarea centralei şi a reţelelor telefonice 
se va stabili ulterior de către investitor împreună cu S.N. ROMTELECOM S.A. – Direcţia 
de Telecomunicaţii Alba. 
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Potrivit proiectantului zonei industriale, o conectare cu fibra optică va fi extinsă de la 
terminaţia existentă de la Gura Roşiei până la amplasamentul uzinei pentru a deveni 
principala metodă de comunicare pentru Proiectul minier Roşia Montană. 

Comunicarea pe amplasament se va realiza printr-un sistem de telefonie fixă, sistem de 
radio-comunicaţie şi prin telefoane mobile. Va exista de asemenea un sistem de 
telefonie publică ce va avea puncte strategic amplasate cu telefoane pe amplasamentul 
uzinei, atelierului şi magaziei. 

Alimentarea cu energie termică 

Obiectivul industrial va avea o centrală termică proprie care va utiliza drept combustibil 
gaze petroliere lichefiate (GPL). 

Gestionarea deşeurilor menajere 

Amenajarea depozitului pentru depozitarea deşeurilor menajere s-a propus conform 
PUG Roşia Montană, în condiţiile stabilite de acordul de mediu.  

Realizarea lucrărilor propuse prin PUZ 2006 se va face în funcţie de administrare, 
proprietar, respectiv regimul domeniului public şi privat, precum şi a capacităţii de 
finanţare a administratorului sau proprietarului respectiv. 

În cazul Proiectului minier Roşia Montană, se consideră că în această categorie intră 
deşeurile provenite de la birouri şi cantină, deşeurile de la igienizarea spaţiilor de lucru şi 
nămolul de la staţia de epurare a apelor uzate menajere. Anumite tipuri de deşeuri 
menajere (cum ar fi deşeuri de ambalaje, baterii/acumulatori, anvelope uzate, uleiuri 
uzate) sunt supuse unor reglementări suplimentare, fiind clasificate ca „deşeuri 
speciale”. Gestionarea acestora se va face în conformitate cu strategia şi planul naţional 
de gestionare a deşeurilor, în special prin colectarea separată şi valorificarea materială 
şi/sau energetică a acestora prin co-incinerare în cuptoare de ciment. 

Deşeurile menajere vor fi colectate controlat şi transportate, eventual prin intermediul 
unei staţii de transfer, în vederea depozitării într-un depozit autorizat pentru astfel de 
deşeuri. 

Planşa 3 – Reglementări urbanistice-echipare edilitară este prezentată în Anexa 2. 

Referitor la zona de protecţie se precizează că pe teritoriul comunei Roşia Montană 
există două monumente ale naturii (Piatra Corbului şi Piatra Despicată), precum şi 
areale cu valori arheologice şi de patrimoniu istoric şi arhitectonic protejate prin legislaţia 
în vigoare.  

Monumentul de interes geologic Piatra Corbului se află într-o zonă protejată cu 
suprafaţa de 5 ha care include şi valori de patrimoniu arheologic. Zona nu va fi afectată 
de lucrările miniere, cariera Cârnic fiind astfel proiectată astfel încât să se dezvolte până 
la limita zonei tampon a ariei protejate.  
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Pentru zona Piatra Despicată, cu o suprafaţă de 0,2 ha, care include monumentul 
natural de interes geologic Piatra Despicată se propune reamplasarea într-un cadru 
adecvat, în cazul în care amplasamentul va fi afectat de extinderea Carierei Cârnic. 
Propunerea a fost avizată Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei 
Române (adresa nr. 316/01.07.2004) şi a fost adoptată în PUZ analizat. 

În ceea ce priveşte arealele cu valori de patrimoniu arheologic se vor aplica prevederile 
PUG Roşia Montană, se vor lua în considerare rapoartele de cercetare arheologică şi 
certificatele de descărcare de sarcină emise de Ministerul Culturii şi Cultelor.  

Monumentele istorice şi de arhitectură aflate pe teritoriul comunei Roşia Montană sunt 
incluse în Zona Protejată – Centrul Istoric Roşia Montană, cu o suprafaţă de 137,8 ha, 
care cuprinde şi zone naturale. Pentru această zonă protejată este în curs de avizare un 
plan urbanistic zonal.  

Referitor la zona de locuit se precizează că, în prezent, din suprafaţa de 1650,88 ha a 
zonei studiate ce face obiectul PUZ analizat, o suprafaţă de 198,01 ha este ocupată cu 
locuinţe amplasate pe teritoriile localităţilor Gura Cornei - Abrud şi Roşia Montană. 
Populaţia care locuieşte în prezent pe suprafaţa menţionată urmează a fi 
strămutată/relocată. Strămutarea/relocarea se va realiza fie în Noua Roşia Montană, fie 
în alte localităţi din zonă (Abrud, Alba Iulia). Până în prezent, RMGC a achiziţionat 
gospodării şi terenuri cu suprafaţa totală de cca. 70 % din suprafaţa zonei industriale. 

Se precizează că PUZ–Noua Roşia Montană a fost avizat în 2003 de autorităţile 
competente, fiind emis şi acordul de mediu. Prin acest PUZ se reglementează priorităţile 
de dezvoltare urbanistică a localităţii în vederea asigurării unui grad ridicat de confort şi 
de protecţie a sănătăţii populaţiei.  

2.3.2.1 Reglementări urbanistice specifice pentru zona studiată incluse în PUG Roşia 
Montană, Abrud, Bucium 

Conform Legii Minelor nr. 85/2003, resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul 
ţării fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român. Investiţiile în 
domeniul minier sunt încurajate prin facilităţi de ordin fiscal şi administrativ, fiind libere 
de orice constrângeri în ceea ce priveşte recuperarea investiţiilor şi utilizarea profitului 
realizat. 

Utilizări permise: 

 În zonele cu resurse ale subsolului se pot construi clădiri industriale necesare 
exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului. 

 În afara perimetrului de exploatare se instituie un drept de servitute legală pentru 
asigurarea protecţiei exploatării şi transportului. 

 Se pot amplasa construcţii care să deservească şi să fie compatibile cu zona 
industrială. 
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Utilizări permise cu condiţii: 

Pentru zonele care necesită refuncţionalizare şi pentru zonele noi introduse în perimetrul 
intravilan, necesare extinderii zonei pentru dezvoltarea industriei extractive la Roşia 
Montană la sud de actuala exploatare, se instituie interdicţie temporară de construire 
până la întocmire PUZ care trebuie să prevadă: 

 accese carosabile şi accese pietonale; 

 realizarea şi branşarea reţelelor de către beneficiar; 

 procentul maxim de ocupare al terenului POT = 80% mp AC/m2 teren; 

 coeficientul maxim de utilizare al terenului CUT = 0,8 mp AD/ m2 teren; 

 spaţii verzi cu rol de protecţie, nu mai puţin de 20 %; 

 împrejmuiri de 1,80 – 2,00 metri, dublate de gard viu; 

 toate terenurile neocupate de obiective industriale vor fi plantate. 

Lucrările inginereşti necesare protecţiei perimetrelor de exploatare, îndiguiri, devieri de 
cursuri de apă, consolidări de maluri necesită studiu de impact ce se va întocmi la faza 
de autorizare pentru construire şi se va aproba conform legii. 

Autorizarea construcţiilor care prin natură şi destinaţie pot genera riscuri tehnologice se 
face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor 
legale. 

Utilizări interzise: 

 Sunt interzise orice fel de construcţii cu caracter definitiv, cu excepţia celor necesare 
exploatării, preluării şi transportului resurselor valorificate ale subsolului. 

Pentru terenurile necesare lucrărilor de exploatare care urmează a fi scoase din circuitul 
agricol sau silvic în condiţiile legii nr. 18/1991 republicată – art. 92, aliniatul 2 şi art. 94, 
legii nr. 46/2008 – Codul silvic art. 35 şi urm şi legii nr. 141/1999 art. I punct 22, în 
vederea utilizării definitive a acestora în alte scopuri decât cele agricole sau silvice se 
vor cere aprobări de la Guvern, fiind în discuţie suprafeţe mai mari de 100 ha terenuri 
agricole şi de 50 ha terenuri forestiere. 

2.3.2.2 Reglementări pentru terenuri pentru exploatare incluse în PUG Roşia Montană 
şi în PUZ 

Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare 
exploatării şi prelucrării resurselor în zonele delimitate conform legii care conţin resurse 
identificate ale subsolului este interzisă. 

Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării 
resurselor identificate ale subsolului se face de către Consiliile Judeţene sau Consiliile 
Locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate. 
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Utilizări premise: 

 Construcţii industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale 
subsolului. 

Utilizări premise cu condiţii: 

 Lucrări inginereşti necesare protecţiei perimetrelor de exploatare. 

Utilizări interzise: 

 Orice fel de construcţii şi amenajări cu caracter definitiv, cu excepţia celor necesare 
exploatării, prelucrării şi transportului resurselor valorificate ale subsolului. 

 Se interzice a se realiza orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau 
exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe 
drumurile publice şi vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise în zona 
de siguranţă şi protecţie. 
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3 STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI ÎN ZONA STUDIATĂ 
PRIN PLANUL REFERITOR LA MODIFICARE PUZ 
ZONA INDUSTRIALĂ ROŞIA MONTANĂ 

3.1 CADRUL NATURAL, MONUMENTE ALE NATURII ŞI ISTORICE, 
VALORI ALE PATRIMONIULUI CULTURAL, ISTORIC ŞI NATURAL 

3.1.1 Relieful şi geomorfologia 

Zona studiată se încadrează, din punct de vedere morfologic, în sectorul Munţilor 
Apuseni de Sud. Perimetrele care fac obiectul prezentului Plan sunt situate în aria 
izvoarelor pârâului Roşia – afluent al râului Abrud care se varsă la rândul său, în râul 
Arieş. Drenajul general al întregii zone este către nord, nord-est şi sud.  

Zona studiată este dominată de coline şi dealuri orientate E-V, corespunzătoare unor 
serii de corpuri dacitice cu caracter subvulcanic, aflate într-o secvenţă de formaţiuni 
sedimentare de vârstă cretacică. Formele pozitive de relief sunt caracterizate de pante 
abrupte şi de prezenţa unor văi în formă de “V” tăiate de mici cursuri de apă. Râurile mai 
mari din zonă, cum ar fi Abrudelul şi Arieşul, taie văi în formă de “U”. Aceste văi, deşi 
mai largi decât primele, nu măsoară mai mult de 500 de metri lăţime în zonele cele mai 
deschise. Fundul văilor este acoperit cu lunci plate, relativ fertile. 

Natura formelor de relief este determinată de diversitatea formaţiunilor geologice din 
substratul zonei. Formaţiunile vulcanice predomină, impunându-se printr-o serie de 
masive cum sunt: Cârnic, Cetate, Orlea, Curmătura cu altitudini de peste 1000 m. În 
restul teritoriului, altitudinile se situează sub 1000 m, coborând la 550-580 m, în 
depresiunea Roşia Montană. Formaţiunile sedimentare au dat naştere unui relief sub 
formă de coline, cu pante domoale, uneori abrupte, în special în apropierea văilor şi 
pâraielor. 

Zăcămintele auro-argentifere de tip epitermal (şi subordonat, mezotermal) de la Roşia 
Montană, sunt asociate unui complex de tip maar-diatremă format din corpuri vulcanice 
şi subvulcanice de andezite şi dacite de vârstă neogenă, intruse în formaţiuni 
sedimentare cretacice şi însoţite de diverse tipuri de formaţiuni vulcanoclastice. 

Litologia complexului de tip maar este dominată de brecii şi produse vulcanoclastice 
străpunse de corpuri subvulcanice şi dyke-uri de dacite neogene, precum şi de brecii 
freato-magmatice. Complexul maar este localizat la intersecţia a două sisteme regionale 
de fracturi cu orientare nord-vest şi respectiv, nord-est. 

Principalele corpuri de dacite sunt numite Cetate şi Cârnic. Complexul dacitic, de vârstă 
neogenă, este interpretat ca reprezentând o serie de intruziuni verticale în formaţiunile 
brecioase, sedimentare şi vulcanoclastice de tip maar, cu o extindere laterală de tip 
lacoolitic, în zona superioară.  
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Rocile andezitice au un caracter tardiv în raport cu mineralizaţia, formând curgeri şi 
aglomerate vulcanice nealterate care acoperă parţial sedimentarul cretatic şi brecia de 
coş asociată dacitelor de la Cetate şi Cârnic.  

Din punct de vedere structural, sedimentele cretacice au fost cutate în jurul unor axe 
orientate predominant est-vest şi au fost întrerupte prin faliere. Principalele direcţii de 
faliere sunt NV-SE, NE-SV şi N-S. 

Intruziunile neogene mai tinere şi breciile de la Roşia Montană, precum şi andezitele de 
la Roşia Poieni au fost întrerupte de aceleaşi falii. În schimb, breciile freato-magmatice şi 
breciile de coş nu au fost cutate, dar prezintă o gamă largă de direcţii de înclinare şi 
alungire datorate dislocării şi rotirii prin faliere.  

Mineralizaţiile de la Roşia Montană sunt incluse într-o zonă extinsă de alteraţii 
hidrotermale. Alteraţiile hidrotermale au un caracter pervaziv şi influenţează gradul de 
competenţă mecanică al rocilor.  

Mineralizaţia de aur şi argint este legată în special de dacite şi de brecia mixtă, fiind 
asociată cu sulfuri diseminate şi cu aur şi argint nativ.  

Depozitele cuaternare sunt reprezentate prin soluri reziduale şi depozite coluviale tari 
sau plastice, formate din argile siltice (prăfoase) şi silturi argiloase, cu un conţinut 
variabil de pietrişuri şi bolovănişuri. Clastele sunt reprezentate cel mai frecvent prin 
gresii şi/sau şisturi corespunzând materialului sedimentar cretacic. Depozitele aluviale 
conţin nisipuri siltice şi pietrişuri dezvoltate în talvegul văilor. Grosimea supracopertei 
cuaternare variază între 2 şi 10 m pe versanţii văilor, atingând la aproximativ 12 m în 
talvegul acestora. 

3.1.2 Clima 

Zona Roşia Montană are o climă de tip temperat continentală, zonele mai înalte având 
un microclimat montan cu ierni reci şi căderi de zăpadă importante, care durează de la 4 
până la 6 luni. Primăvara şi toamna sunt reci şi umede, cu căderi importante de ploi. 
Vara este scurtă, cu treceri gradate între anotimpuri. 

Staţia meteorologică Roşia Montană, situată pe vârful dealului Rotundu, la circa 2 km 
nord-est faţă de zona Proiectului, aproape de izvoarele văii Roşia este reprezentativă 
pentru zona analizată. Datele privind parametrii meteorologici principali pe baza cărora 
s-au evidenţiat caracteristicile regimurilor de variaţie multianuală ale acestora provin din 
perioada 1988 – 2005.  

3.1.2.1 Temperatura aerului 

Valoarea medie multianuală a temperaturii aerului este de 5,5 oC. Valorile maxime ale 
mediei multianuale a temperaturii maxime a aerului au fost înregistrate în lunile iulie şi 
august (19,8 oC şi respectiv 20,1 oC), iar valorile minime, în decembrie şi ianuarie (0,3 oC 
şi respectiv, 0,6 oC). Cele mai coborâte valori multianuale ale temperaturilor medii 
minime au fost înregistrate în perioada decembrie-februarie (între -5,7 oC şi -5,3 oC), iar 
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cele mai ridicate valori, în iulie şi în august (12,1 oC şi respectiv, 12,5 oC). Mediile anuale 
ale temperaturilor medii minime au fost pozitive, situându-se între 2,1 şi 4,0 oC. 
Temperatura maximă absolută înregistrată în perioada analizată a fost cuprinsă între 
11,4 oC (07.01.2001) şi 29,8 oC (22.08.2000). Temperatura minimă absolută înregistrată 
în perioada analizată s-a situat între – 21,9 oC (13.02.2004) şi 4,6 oC (29.08.1998). 

3.1.2.2 Umezeala relativă a aerului 

Umezeala relativă medie a aerului a fost de aproximativ 76,2 % pentru întreaga 
perioadă, cele mai umede perioade fiind înregistrate în ianuarie (81,1 %) şi în februarie 
(80,7 %). Umezeala relativă a aerului a depăşit 70 % pentru întreaga perioadă analizată, 
atât ca medie lunară multianuală, cât şi ca medie anuală (exceptând 1992 şi 2000). 
Aceste valori permit clasificarea zonei în categoria celor cu umezeală ridicată a aerului. 

3.1.2.3 Nebulozitatea (gradul de acoperire a cerului cu nori) 

Mediile lunare multianuale ale nebulozităţii indică perioada noiembrie-mai ca fiind 
intervalul cu gradul cel mai ridicat de acoperire cu nori (6,0 – 6,5 zecimi). Nebulozitatea 
medie multianuală în perioada analizată a fost de 5,8 zecimi. Cea mai scăzută valoare 
(4,5 zecimi) a mediei lunare multianuale a fost înregistrată în luna august. 

3.1.2.4 Precipitaţiile şi stratul de zăpadă 

Cele mai scăzute valori ale mediilor lunare multianuale ale cantităţilor de precipitaţii au 
fost înregistrate în luna noiembrie (44,5 mm) şi în lunile ianuarie şi martie (34,8-43,0 
mm). Cele mai ridicate cantităţi au fost înregistrate în perioada iunie – septembrie (83,1-
109,5 mm). Cantităţile anuale de precipitaţii au variat între 600,0 şi 995,6 mm, cu o 
medie multianuală de 795,0 mm. 

Stratul de zăpadă acoperă inegal suprafaţa solului din decembrie până în 
februarie/martie, şi cu unele rare excepţii, din noiembrie până în aprilie, mai ales în anii 
reci. Perioada cu căderile cele mai abundente de zăpadă este ianuarie-martie. Media 
lunară a grosimii stratului de zăpadă a variat între 1 şi 74 cm. 

3.1.2.5 Vântul 

Parametrii caracteristici vântului sunt măsuraţi la înălţimea de 10 m deasupra solului. În 
vederea caracterizării vântului, au fost utilizaţi următorii parametri: frecvenţa medie 
multianuală pe 8 direcţii (%) şi mediile lunare ale vitezei vântului pe direcţii (m/s). 

Pentru perioada analizată, frecvenţele medii multianuale ale direcţiilor vântului indică 
faptul că direcţia principală este SV (frecvenţa 30,3 %), urmată de NE (frecvenţa 13,5 %) 
şi V (frecvenţa 8,4 %). Direcţia dominantă a vântului (SV) are cele mai mari frecvenţe de 
apariţie (31,5 – 38,4 %) între septembrie şi martie, incluzând anotimpurile de tranziţie şi 
iarna. A doua direcţie dominantă (NE) are cele mai ridicate frecvenţe de apariţie în 
timpul anotimpului cald. 

Valoarea medie multianuală a frecvenţei calmului atmosferic este de 17,7 %, cu valori 
maxime (de peste 20 %) înregistrate în ianuarie, iunie şi august. 
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În perioada analizată, viteza medie a vântului pe direcţii a prezentat valori cuprinse între 
2,0 şi 4,1 m/s. Cele mai ridicate valori au fost înregistrate pe direcţia dominante (SV) şi 
al direcţiei V. 

3.1.2.6 Durata de strălucire a soarelui (insolaţia)  

Cele mai scăzute valori medii ale duratei de strălucire a soarelui au fost înregistrate în 
perioada noiembrie-ianuarie (28,37-58,23 ore/lună). Cele mai ridicate valori au fost 
înregistrate în perioada mai – august (197,13-233,34 ore-lună). Durata de strălucire 
anuală totală a variat între 1447,33 şi 1830,85 ore, cu o medie multianuală de 1596,07 
ore. Aceste valori încadrează zona în categoria celor cu durate relativ reduse de 
strălucire a soarelui. 

3.1.3 Flora şi fauna 

3.1.3.1 Flora 

Privire generală asupra vegetaţiei 

Studiile asupra biodiversitatii au demarat în anul 1999, când Stantec Canada a realizat 
documentaţia de condiţii iniţiale pentru Studiul de fezabilitate (1999-2001). Aceste studii 
au continuat cu realizarea documentaţiei de condiţii iniţiale pentru Studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului (2003) şi cu o revizuire a acestora (2005). În anul 2006 fost 

realizată o nouă revizuire a documentaţiei, în vederea pregătirii Raportului EIM, în 

conformitate cu prevederile legale de la respectiva dată şi în baza normativelor de 
conţinut impuse. Întregul set de studii a pornit de la investigarea vegetaţiei, 
documentând prezenţa unui impact antropic semnificativ ce condusese la o distorsiune 
profundă a asociaţiilor de vegetaţie şi o pauperizare severă a spectrelor floristice [Studiu 
de condiţii iniţiale privind biodiversitatea – Elaborator: STANTEC CONSULTING]. 

Monitorizarea efectuată în perioada 2007-2010 a confirmat că în cadrul formaţiunilor 
forestiere, net dominante sunt pădurile secundare dominate de un număr redus de 
specii de arbori (9 specii), alături de care apar numeroase specii invazive/alohtone 
(salcâmul - Robinia pseudaccacia, cenuşerul - Ailanthus altissima, pinul negru – Pinus 
nigra şi pinul silvestru - Pinus silvestris). Multe din arborete au o productivitate redusă 
(clasa de producţie III şi IV), apărând arii semnificative (aproximativ 5% din suprafaţa 
totală studiată) de suprafeţe forestiere neproductive (lipsite de vegetaţie forestieră). Este 
evident procesul de cărpinizare (dominanţa carpenului - Carpinus betulus) şi de ocupare 
a zonelor forestiere de către specii pioniere, cu o importanţă conservativă redusă, cum 
ar fi mesteacănul (Betula pendula). 

Pentru întreaga zonă, începând cu 2007 până în 2010, s-a realizat o cartare a 
formaţiunilor majore de vegetaţie şi stabilirea stării de succesiune de vegetaţie în 
corelare cu tipurile de habitate descrise la nivel naţional, stabilindu-se şi corespondenţa 
cu tipurile de habitate Natura 2000 conform sistemului de definire a acestora 
(Interpretation Manual of European Union Habitats). 
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Este important de subliniat în acest sens faptul că faciesurile de vegetaţie se prezintă în 
general într-o fază de tranziţie, pe alocuri fiind puternic afectate de impactul antropic. În 
urma campaniilor de monitorizare derulate în perioada 2007-2010, s-a constatat o 

rudelizare generalizată la nivelul pajiştilor şi fâneţelor, datorită abandonării unor practici 
agricole; pe suprafeţe semnificative apar extinderi ale tufărişurilor (Rosa sp., Crataegus 
sp., Prunus sp.). 

Informaţii despre flora şi fauna locală 

Campaniile de monitorizare a biodiversităţii efectuate până în 2006 (momentul 
prezentării Raportului EIM), au relevat prezenţa unui număr de 403 specii de plante. în 
2007, în urma parcurgerii celor 25 de perimetre de probă (stabilite ca relevante prin 
planul de monitorizare) şi a peste 30 de transecte de vegetaţie, au mai fost identificate 
38 de specii, numărul total al speciilor de plante ajungând la 441. 

In ceea ce priveşte habitatele, au fost identificate faze de tranziţie asociate unui număr 
de 3 habitate forestiere, respectiv 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9110 – 
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum şi 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 
precum şi 10 habitate de pajişti (6510, 6520, R3119, R3120, R3121, R3801, R3802, 
R8701, R8703, R8704). 

Reprezentarea distribuţiei formaţiunilor de vegetaţie s-a realizat în format GIS (Vezi 
Planşa 8 din Anexa 6). Din zonă lipsesc specii de interes conservativ major. 

Nevertebrate 

Inventarul de specii realizat până în anul 2007 a relevat prezenţa unui număr de 106 

specii de lepidoptere şi a fost confirmată în cadrul campaniilor de monitorizare ulterioare. 
În cadrul campaniilor din perioada 2007-2010, a fost relevată prezenţa unui număr de 32 
de specii de coleoptere (din cele 82 considerate ca fiind potenţial prezente). Din zonă 
lipsesc specii de interes conservativ major. 

Floră şi faună acvatică şi indici biotici pentru calitatea apei 

Prelevările au început în anul 2000 şi au fost efectuate de specialişti din cadrul 
Departamentului de Ecologie a Facultăţii de Biologie, Universitatea Bucureşti. Aceste 
date au fost verificate de către specialişti din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa. 
În anul 2007 (lunile iunie, iulie şi septembrie) a fost început programul de monitorizare a 
biodiversităţii acvatice din sistemele lotice şi lentice din amplasamentul Proiectului, 
utilizându-se ca model protocoalele de prelevare, analiză şi raportare folosite de 
Administraţia Naţională Apele Române pentru o mai uşoară integrare în sistemul 
naţional de monitorizare a biodiversităţii acvatice. 

Metode 

Perioada 2000-2001 

Au fost utilizate atât metode calitative cât şi cantitative. Din fiecare punct au fost 
prelevate câte trei probe duble cantitative şi o probă calitativă. Obiectivul probei 
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calitative a fost acela de a putea face comparaţii de amplasament şi a determina 
prezenţa sau absenţa nevertebratelor bentonice cu diferite grade de toleranţă a poluării 
şi a obţine informaţii privind bogăţia taxonurilor, la nivel de familie. Metodele cantitative 
oferă practic o estimare a abundenţei diferitelor componente ale comunităţilor de 
nevertebrate pe unitatea de suprafaţă. Probele au fost sortate şi interpretate în laborator. 
Au fost stabilite de asemenea mai multe puncte de prelevare a probelor din lacuri şi bălţi 
în puncte accesibile de pe mal. La fiecare punct de prelevare au fost înregistraţi 
următorii parametri fizico-chimici: tipul de substrat, viteza curentă, adâncimea, 
temperatura apei, alcalinitatea, pH-ul, duritatea şi oxigenul dizolvat. 

Anul 2007 

Au fost efectuate două campanii pentru cercetarea sistemelor lotice în aprilie, iulie şi o 
campanie pentru cercetarea biodiversităţii acvatice din sistemele lentice. Pentru lacuri, 
buletinele de analiză conţin: 

 date generale cu privire la: data şi ora recoltării, nivelul apei în lac, profilul şi 
adâncimea de recoltare, pH, temperatura apei, temperatura aer, transparenţa, 
conductivitate, fitoplancton (Nr/dm3), zooplancton (Nr/dm3), biomasa (mg/l) pentru 
fito şi zooplancton, componenţa planctonică - grupe şi specii dominante pentru fito şi 
zooplancton, grad de troficitate; 

 date specifice pentru fiecare nivel (adâncime): taxoni (specia sau genul în rare 
cazuri), UM, densitatea şi biomasa pentru fiecare taxon identificat. 

Pentru râuri buletinele de analiză conţin: 

 date generale cu privire la: numele cursului de apă, denumirea staţiei de prelevare, 
localizarea în Stereo 70, data prelevării, proba recoltată (plancton, macrozoobentos, 
microfitobentos), suprafaţa de recoltare, volumul filtrat, volumul supus numărării; 

 adâncimea de recoltare, adâncimea apei, lăţimea luciului de apă, natura substratului, 
descrierea malului, indicatori fizico/chimici (pentru aer şi apă), aspectul apei, pH, 
oxigen, dizolvat, conductivitate, parametrii hidromorfologici, condiţii meteorologice, 
observaţii; 

 date specifice pentru plancton şi bentos: grupe sistematice, taxoni, zona saprobă, 
saprobitatea, Nr/dmp, Frcv. Rel, H, Sxh. 

Staţiile de colectare au fost amplasate atât pe râurile şi lacurile ce urmează a fi direct 
afectate de Proiect, cât şi pe râuri martor şi lacuri din zona de protecţie. 

 
Rezultate 
 
Etapa 2000-2001 
 
Au fost identificate insecte acvatice colectate în râuri şi tăuri, determinate până la nivel 
de familie (47 familii). Au fost descrise tabelar familiile acvatice identificate şi locul 
identificării, abundenţa numerică a familiilor de nevertebrate de bentos, indicii de 
comunităţi pentru puncte de prelevare din sistemele de ape curgătoare, indicii de 
comunităţi pentru puncte de prelevare din sistemele de ape stătătoare. 
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Etapa 2007 
Prin aplicarea protocoalelor de analiză au rezultat buletine de analiză în care s-a 
încercat completarea informaţiei existente cu privire la biodiversitatea acvatică. 
Determinarea s-a făcut în cea mai mare parte până la nivel de specie iar unde acest fapt 
nu a fost posibil organismele au fost identificate până la nivel de gen sau mai rar până la 
familie. Astfel în râuri au fost identificate 82 de taxoni din fitoplancton, 73 din 
zooplancton, 58 din macrozoobentos şi 9 din microfitobentos. În ceea ce priveşte 
buletinele, acestea au arătat prezenţa a 2 taxoni făcând parte din Chrysophyta, 34 din 
Cyanophyta, 49 diatomee, 43 clorofite, 27 taxoni din Euglenophyta, 7 din Dinophyta, 7 
din Rhizopoda, 12 Ciliata, 26 Rotatoria, 2 Gastrotricha, 2 Cladocera şi 4 specii de 
Copepode. 

 

Datele noi atestă faptul că pârâul Roşia se află în pustiire biologică, în aval de 
confluenţa cu afluenţii poluaţi cu apele acide provenite de pe halde şi din galerii. În satul 

Roşia Montană, apa este poluată cu ape fecaloid menajere provenite de la gospodării, 
apa fiind în parametrii normali pentru un râu de munte doar amonte de localitate şi până 
în Tăul Mare. Apa pârâului Corna este poluată, în sat, cu compuşi fecaloid menajeri, iar 
în amonte şi cu poluanţi de origine minieră, dar într-o concentraţie mult redusă. Apa 
pârâului Vârtop, luată ca referinţă, se prezintă în condiţii normale pentru un pârâu de 
munte aflat la această altitudine. 

Fauna de vertebrate 

Peşti 

În râurile şi pâraiele din zona de impact direct a amplasamentului studiat prin PUZ 
(Proiectului) nu au fost identificaţi peşti, situaţie datorată faptului că aceste ape sunt 
foarte poluate. Unele specii de peşti au fost identificate în tăuri; această prezenţă se 
explică prin introducerea artificială a peştilor, în special pentru pescuit sportiv. Acest fapt 
este dovedit şi de prezenţa speciei alohtone invazive Pseudorasbora parva, întâlnită în 
toate tăurile şi care a fost introdusă accidental odată cu alevinii altor specii. 

Fiind specii introduse artificial şi exploatate, acestea nu au făcut obiectul unor cercetări 
cantitative, cercetările calitative fiind făcute în timpul programului de monitorizare a 
amfibienilor care folosesc tăurile în timpul reproducerii. De asemenea au mai fost 
folosite date de la pescari şi de la filiala AJVPS Câmpeni. 

Amfibienii 

Primele date despre amfibienii existenţi în zona ce va fi afectată de amplasamentul 
studiat prin PUZ au fost obţinute în toamna 1999 şi în primăvara anului 2000. 

Cercetări amănunţite privind amfibienii au fost realizate în anul 2003 în timpul 
programului de cercetare a speciilor de vertebrate, parte a programului de cercetare al 
biodiversităţii realizat de STANTEC Canada [Studiu de condiţii iniţiale privind 
biodiversitatea – Elaborator: STANTEC CONSULTING]. În 2007 a fost realizat planul de 
monitorizare al speciilor cheie de vertebrate, iar protocolul de monitorizare a amfibienilor 
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a fost implementat pentru un sezon. Date privind prezenţa amfibienilor au fost colectate 
şi prin identificarea amfibienilor rămaşi captivi în tranşeele de prospecţiune arheologică. 

În urma identificării unui număr mare de amfibieni captivi, tranşeele au fost prevăzute cu 
rampe speciale pentru a permite broaştelor şi tritonilor să părăsească aceste capcane. 
Date calitative privind prezenţa amfibienilor pe amplasamentul studiat prin PUZ au 
continuat să fie colectate în tot timpul perioadei 1999-2010 cu ocazia campaniilor de 

monitorizare a biodiversităţii. Cu această ocazie, au fost identificate şi habitate receptor 
pentru relocarea amfibienilor din tăurile care vor fi secate. 

Metodologie 

Observaţii calitative au fost colectate în toate perioadele anului când amfibienii sunt 
activi. Au fost vizitate toate locurile potenţiale de reproducere al amfibienilor, aflate pe 
amplasamentul studiat prin PUZ, în perioada de reproducere a amfibienilor. În anii 2007 
şi 2010 s-au colectat unele date cantitative. Din păcate lipsa de date numerice la nivel 
local, regional sau naţional face imposibilă estimarea amplitudinii impactului la aceste 
niveluri. La nivel punctual, populaţiile de amfibieni aflate pe viitorul amplasament al 
Proiectului, în special cele din tăurile supuse secării, vor resimţi un impact puternic. 

Rezultate 

În perioada 1999-2010 au fost identificate 8 specii de amfibieni dintre care 7 se află pe 
amplasamentul studiat prin PUZ, iar una dintre specii a fost observată doar în lunca 

râului Abrud în apropierea localităţii Cărpiniş. În 2010 s-a efectuat o nouă verificare a 
prezenţei amfibienilor în locurile de reproducere. 

Nu au fost identificate diferenţe semnificative între datele colectate înainte de 2006 
şi cele colectate în perioada 2007-2010. 

Reptile 

Primele date despre reptilele de pe amplasament au fost obţinute în toamna 1999 şi 
primăvara anului 2000. Cercetări amănunţite privind reptilele au fost realizate în anul 
2003 în timpul programului de cercetare al speciilor de vertebrate, parte a programului 
de cercetare al biodiversităţii realizat de STANTEC. Date calitative privind prezenţa 
reptilelor pe amplasamentul studiat prin PUZ au continuat să fie colectate în tot timpul 
perioadei 1999-2010 cu ocazia vizitelor pe amplasament. Numărul foarte mic de specii 
identificate, cu excepţia speciei Lacerta agilis, a stat la baza neincluderii reptilelor în 
planul de monitorizare al speciilor cheie de vertebrate. 

Metodologie 

Studiul reptilelor s-a făcut prin identificare directă pe transect în timpul cercetărilor pentru 
celelalte specii de vertebrate. Transectele au acoperit toate tipurile de habitate din teren. 
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Rezultate 

În timpul deplasărilor din teren, în special în timpul anului 2003 au fost observate 4 
specii de reptile dintre care 3 pe amplasamentul studiat prin PUZ. Cercetările ulterioare 
în perioada 2007-2010 au confirmat doar prezenţa acestor 3 specii. 

În concluzie, nu au fost găsite diferenţe semnificative între datele colectate înainte 
de 2006 şi cele colectate în perioada 2007-2010. 

Păsări 

Primele date despre păsările de pe amplasamentul studiat prin PUZ datează din toamna 
anului 1999 şi primăvara anului 2000, atunci când a fost realizată o listă primară a 
speciilor de păsări din zona de impact a amplasamentului studiat prin PUZ şi vecinătatea 
acestuia. Primele studii sistematice datează din anul 2003 ca parte a programului de 
cercetare STANTEC. Au fost utilizate 10 transecte care au acoperit toate tipurile de 
habitate din zona de impact a amplasamentului studiat prin PUZ, precum şi Valea 
Vârtopului. În anul 2010, a fost făcuta o noua evaluare pentru obţinerea şi/sau 
verificarea datelor cantitative. 

Metodologie 

Studiile asupra păsărilor şi a celorlalte specii de vertebrate terestre au fost efectuate la 
în lunile mai, iunie, iulie şi august 2003. Studiul păsărilor s-a efectuat cu ajutorul metodei 
transectelor. Fiecare transect conţinea cel puţin un tip de habitat. S-a realizat un număr 
de zece transecte. Cele zece transecte au fost descrise după cum urmează: 

1. Pădure mixtă dominată de brad (Abies alba) în amestec cu câteva specii arboricole 
de foioase şi arbuşti, precum paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), scoruşul 
păsăresc (Sorbus aucuparia), alunul (Corylus avellana), mesteacănul (Betula pendula), 
caprifoiul (Lonicera nigra), măceşul (Rosa canina) şi păducelul (Crataegus monogyna). 
La limita pădurii este prezent un lac mic de circa 0,25 ha. Transectul cuprinde atât 
marginea cât şi interiorul pădurii. 

2. Păşune cu pâlcuri mici de arbori (maximum 0,25 ha), în special anin negru (Alnus 
glutinosa), plop tremurător (Populus tremula), soc negru (Sambucus nigra) şi salcie 
căprească (Salix caprea). În unele locuri, solul saturat a favorizat o vegetaţie de zonă 
umedă. Marginea pădurii mixte se află la piciorul dealului Ghergheleu. 

3. Valea Corna: păşune cu mici pâlcuri de conifere şi foioase de maximum 1 ha, 
alternând cu culturi de câmp; pădure de fag (Fagus silvatica). 

4. De la Roşia Montană la Tăul Mare: livezi alternând cu pâlcuri de foioase. 

5. Păşunea Jig-Vaidoaia la Ţarina – Roşia: păşuni suprapăşunate şi pâlcuri de păducel 
(Crataegus monogyna), măceş (Rosa canina), Rubus sp. şi porumbar (Prunus spinosa). 

6. Aflorimente de stânci, pâlcuri de tufişuri de păducel (Crataegus monogyna), măceş 
(Rosa canina), Rubus sp. şi porumbar (Prunus spinosa). 
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7. Zona Orlea: păşuni şi şiruri de arbori, pădure regenerată natural cu mesteacăn 
(Betula pendula) tânăr şi iarba neagră (Calluna vulgaris) şi petice de tufişuri din speciile 
arătate mai sus. 

8. Zona Tăul Ţapului – Roşia Montană: pajişti secundare nepăşunate, mici petice de 
pădure; lac mic cu pâlcuri de papură (Typha sp.). 

9. Valea Vârtopului: interfaţă între păduri de molid şi foioase şi zone de păşune. 

10. Localităţi: curţi, grădini, livezi şi mai multe case nelocuite. 

Au fost înregistrate toate păsările observate pe o fâşie de aproximativ 100 m lăţime pe o 
parte şi pe alta a transectului. Recensământul s-a făcut de la 6 la 12 a.m. şi din nou de 
la 6 la 9 p.m., urmând transectul cu viteză uniform lentă. Păsările au fost identificate 
acustic (după cântec sau chemare) sau vizual (cu binoclul), cu ajutorul ghidului de teren 
„Svensson” (Mullarney, Svensson et al., 1999). Pentru fiecare exemplar observat, au 
fost înregistrate informaţii adiţionale privind probabilitatea cuibăritului în zonă (respectiv 
comportamentul teritorial şi cântecul, prezenţa exemplarelor juvenile). Pentru obţinerea 
datelor cantitative (densitate relativă la unitate de suprafaţă, teritorii de cuibărire pentru 
speciile de pradă etc.) în 2010 au fost folosite următoarele metode: pentru păsările de 
pradă – observaţii la distanţă din puncte fixe, pentru speciile de paseriforme şi ciocănitori 
a fost folosită metoda punctelor fixe de pe transect. Densitatea a fost calculată cu 
ajutorul ecuaţiei: 

D=n(n/n2)*n/mπr2; 

unde n este numărul total al păsărilor observate, n2 este numărul păsărilor aflate în 
afara razei de 30 m, m este numărul punctelor de observaţie iar r e raza cercului (30 m). 
Transectele scurte pentru calculul densităţilor au fost amplasate doar în zona de impact 
direct al Proiectului. 

Rezultate 

În perioada 2003-2007 au fost observate pe amplasament un număr de 83 de specii de 
păsări. În perioada 2007- 2010 au fost confirmate toate speciile observate anterior cu 
excepţia speciei Otus scops. Există posibilitatea ca exemplarele auzite în mai 2003 să fi 
fost în migraţiune, ştiindu-se faptul că masculii din această specie cântă şi în timpul 
migraţiei. În această perioadă au fost observate încă 12 specii de păsări, unele 
cuibăritoare pe amplasamentul studiat prin PUZ, iar altele au fost observate doar în 
timpul migraţiilor sau iarna. Lista speciilor observate pe amplasament a fost integrată 
într-un tabel completat cu: 

 apartenenţa acestora la anexele actelor normative naţionale şi europene; 

 datele numerice; 

 populaţia în România; 

 populaţia în Europa. 
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Nu au fost găsite diferenţe semnificative între datele colectate înainte de 2006 şi 
cele colectate în perioada 2007-2010. Găsirea de noi specii într-un anumit 
amplasament creşte odată cu mărirea timpului petrecut în vederea cercetării 
acelui loc. Unele dintre speciile observate sunt specii accidentale apărute în 
timpul migraţiilor de primăvară şi iarnă. Nici una dintre speciile nou înregistrate nu 
depind exclusiv de zone şi/sau habitate specifice de pe viitorul amplasament al 
Proiectului, aşa că impactul dezvoltării amplasamentului studiat prin PUZ asupra 
acestora este punctual sau chiar nul pentru speciile accidentale. 

Mamifere 

Primele date cu privire la prezenţa mamiferelor în zona de impact a amplasamentul 
studiat prin PUZ au fost obţinute în toamna anului 1999 şi primăvara anului 2000. Atunci 
au obţinute date calitative în urma primelor vizite în teren. Date sistematice au fost 
colectate în anul 2003 în timpul programului de cercetare condus de STANTEC. Datele 
calitative şi cantitative cu privire la speciile de mamifere de interes vânătoresc au fost 
preluate din fişele fondurilor de vânătoare afectate de amplasamentul studiat prin PUZ, 
aflate la filiala AJVPS Câmpeni. Date calitative au fost colectate în perioada 2007-2010 
cu ocazia vizitelor în teren, în special pentru aplicarea protocoalelor de monitorizare 
implementate în 2007 şi pentru cercetarea cantitativă a speciilor de păsări. 

Metodologie 

Inventarul mamiferelor a fost efectuat în acelaşi timp cu cel al păsărilor. Au fost folosite 
observaţii directe şi indirecte, precum excremente, resturi alimentare cu impresiuni 
specifice sau urme. Pentru mamiferele mici s-au folosit capcane pentru capturarea 
animalelor vii. Capturile de peste noapte erau înregistrate, după care animalele erau 
eliberate. În plus, înregistrări ale prezenţei mamiferelor au fost obţinute de la Filiala 
AJVPS Câmpeni. Chiropterele au fost inventariate de către specialişti prin observaţii 
directe, inspectând spaţiile de odihnă (crevase, găuri în stânci, tuneluri), şi prin 
cercetarea în timpul nopţii, prin metoda transectelor, a diferitelor habitate din zona, cu 
ajutorul detectoarelor de ultrasunete. 

Rezultate 

În perioada 1999-2007 au fost observate 31 specii de mamifere. În iarna 2007-2008, a 
fost implementat un program intensiv de căutare a urmelor de mamifere în special 
pentru speciile de carnivore şi pentru vidră a căror prezenţă nu a putut fi dovedită. 

Existenta unor habitate cu statut de protecţie/conservativ 

În anul 2010 a fost reluată inventarierea florei, vegetaţiei şi habitatelor de pe 
amplasamentul proiectului şi zona imediat învecinată (vezi Planşa 8 din Anexa 6).  

În urma acestui inventar au apărut date noi după cum urmează.  

Referitor la habitatul *91E0 acesta a fost identificat sub forma habitatului R4401– Păduri 
sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa/ cod Nat2000: 91E0* 
Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior pe o suprafaţă de aproximativ 
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1,5 ha. Este un habitat cu valoare conservativă ridicată în general, din păcate pe 
suprafaţa zonei studiate apar numai sub forma unui fragment îngust, antropizat, probabil 
o rămăşiţă a unei cenoze de extindere mai mare, în valea Cornei, sub cariera Cetate. În 
compoziţia stratului arbustiv, lângă aninul alb participă alunul, caprifoiul (Lonicera 
xylosteum), Salix cinerea şi Salix triandra. Telekia speciosa, specia caracteristică 
habitatului apare în cantităţi reduse (aici 10-15 exemplare). Fragmentar, urmele 
habitatului sunt prezente şi alături de R4416, dar nu alcătuiesc cenoze distincte.  

Şansele de regenerare naturală a habitatului sunt bune, pe Valea Roşia, dacă 
biotopurile sunt protejate de invazia speciilor exotice (Reynoutria bohemica, Impatiens 
glandulifera). 

Odată cu închiderea si reabilitarea amplasamentului poate apărea un impact negativ 
asupra fragmentelor din acest habitat menţinute sau cele restaurate în interiorul zonei, 
respectiv a habitatelor naturale/semi-naturale din afara zonei proiectului (dacă toate 
măsurile de protecţie a elementelor biotopurilor sunt respectate) care este determinat de 
posibilitatea de invazie a speciilor exotice, cărora biotopul antropizat, fără competiţie 
interspecifică, le oferă condiţii favorabile. Invazia acestor specii este posibilă şi în faza 
de construcţie şi exploatare. Nu trebuie neglijat/ignorat acest impact, deoarece el poate 
modifica complet fragmentele păstrate din habitate naturale şi seminaturale, reducând 
numărul de specii la 2-10 % fata de condiţiile actuale.  

Suprafaţa acoperită de acest tip de habitat, alterat de activităţile industriale istorice, 
reprezintă aproximativ 0,09 % din suprafaţa totală a PUZ.  

Conform lucrării Habitatele din România (Doniţă 2005) acest tip de habitat, se află foarte 
larg răspândit „în luncile montane din toţi Carpaţii României”. Estimarea suprafeţei pe 
care habitatul R4401 îl are în România este de aproximativ 4000 ha, subapreciat în 
opinia experţilor implicaţi în managementul biodiversităţii având în vedere răspândirea 
largă. Mai multe tipuri de habitate descrise în clasificarea românească au fost echivalate 
cu habitatul *91E0. Acest tip de habitat, prin însumarea suprafeţelor tuturor tipurilor de 
habitat cu care se echivalează, este răspândit pe o suprafaţă de aproximativ 13000 ha.  

Astfel că suprafaţa acoperită cu habitatul *91E0 alterat, reprezintă aproximativ 0,01 din 
suprafaţa estimată a habitatului *91E0 nealterat prezentă în România conform 
bibliografiei.  

Referitor la habitatul *40A0 

Habitatul nu a fost identificat în amplasament sau imediata vecinătate.  

Referitor la habitatul R3117 

Habitatul nu a fost identificat în amplasament sau imediata vecinătate. Tufărişurile de 
alun de pe amplasament fac parte din habitatul R3119.  

Referitor la habitatul *6230 
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R3608 – Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea şi Festuca nigrescens / cod 
Nat2000: 6230* Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone 
montane 

A fost identificată în două zone în apropierea drumului Dn 742 Bucium. În cazul 
fragmentului ID55 păşunea edificată de Festuca rubra ssp. nigrescens este parţial 
abandonată şi invadată de afin şi iarbă neagră. Este o pajişte rezultată în urma 
defrişărilor de păduri, dar gestionate tradiţional ca păşune, fără supraexploatare. 
Prezintă o structură floristică caracteristică, cu dominanţa de Festuca rubra, însoţit 
constant de Nardus stricta; speciile tipice habitatului, frecvent întâlnite sunt: Antennaria 
dioica, Scorzonea rosea, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Polygala vulgaris, 
etc.  

Este considerat un habitat cu valoare conservativă moderată (Doniţă et al., 2005).  

Habitatul R3609, care înlocuieşte cenozele edificate de Festuca rubra şi Scorzonera 
rosea pe solurile mai acide şi oligotrofe, au fost întâlnite doar în afara zonei proiectului, 
în vecinătatea nordică a fragmentului ID54, lângă drum.  

Suprafaţa acoperită de cele două habitate echivalate cu *6230 este de este de 
aproximativ 5,4 ha, suprafaţă care reprezintă aproximativ 0,32% din suprafaţa PUZ. Din 
păcate nu există date certe în ceea ce priveşte suprafaţa ocupată în România astfel că 
nu se poate da o apreciere corectă a raportului între suprafaţa de pe amplasament şi 
suprafaţa habitatului din România. Aceste tipuri de habitate, echivalate cu habitatul 
*6230 reprezintă unele dintre cele mai răspândite în regiunile montană, subalpină şi 
alpină din Carpaţi.  

Referitor la habitatul 6520 

Fâneţele montane, care acoperă actual 25-30 % din vegetaţia văii Corna (unele 
abandonate), sunt reprezentate de trei tipuri de habitate, cu o compoziţie floristică 
asemănătoare.  

Categoria pajiştilor edificate de Trisetum flavescens (R3801 Pajişti sud-est carpatice de 
Trisetum flavescens şi Alchemilla vulgaris) sunt cel mai slab reprezentate dintre 
habitatele de fânaţ montan, prezente în zona Şulei, partea stângă a văii Roşia (deasupra 
satului Bălmoşeşti) şi partea stângă a văii Corna. Ele se formează în locul pădurilor de 
fag, pe versanţi umbriţi (nord-estic, nord-vestic), cu sol bogat în substanţe nutritive, 
moderat umede. Cenozele au un strat superior format din Trisetum flavescens, Phleum 
montanum, Festuca pratensis, mai rar Arrhenatherum elatius, însoţite în cenozele cele 
mai bine conservate (ID62, 64, 67, 69) de Trollius europaeus, Polygonum bistorta, 
Ferulago campestris, iar stratul inferior este format din specii mai scunde (10-30 cm), 
caracteristice fiind Agrostis capillaris, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Trifolium 
pratensis, etc. Cu excepţia fragmentului ID62, păşunat moderat, toate sunt utilizate 
tradiţional ca fânaţ şi conservă specii de orhidee (ex.: Anacamptis pyramidalis, 
Gymnadenia conopsea).  
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R3803: Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca rubra  

Instalate în tăieturile de pădure din partea superioară a cenozelor de fag şi fag cu brad, 
pajiştea edificată de Agrostis capillaris este relativ bogată în specii, oferind în aceeaşi 
timp şi un refugiu pentru speciile de pădure cu exigenţe mai ridicată pentru lumină şi 
pentru habitat neperturbat. Majoritatea lor sunt cenoze bine structurate, cu înălţime de 
60-80 cm, în care, lângă speciile amintite mai sus, se remarcă şi Phleum pratense, 
Phleum montanum, Cynosurus cristatus, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, 
Anthoxanthum odoratum, Danthonia decumbens, Poa pratensis, etc. Dicotiledonatele 
sunt reprezentate de speciile caracteristice fâneţelor montane (Lotus corniculatus, 
Campanula patula, Achillea millefolium, Trifolium repens şi T. pratense, Genista 
tinctoria, Leucanthemum vulgare, etc.), la care se alătură speciile de pădure: Helleborus 
purpurascens, Astrantia major, Mycelis muralis, Stachys sylvatica, specii mezo-higrofile 
(Cirsium erisithales, Senecio paludosus, Mentha longifolia, Geranium phaeum) şi unele 
caracteristice rariştilor de păduri (ex.: Veratrum album). În utilizate şi în prezent ca fânaţ, 
toamna apare Colchicum autumnale adesea împreună cu brânduşa (Crocus banaticus).  

În locul pădurilor de carpen, sau fag cu carpen, la altitudini mai mici, sau format cenoze 
edificate de Agrostis capillaris cu Anthoxantum odoratum (R3804 – Pajişti daco-getice 
de Agrostis capillaris şi Anthoxanthum odoratum / cod Nat2000: 6520 Fâneţe montane). 
Este o pajişte caracteristică zonelor colinare, la altitudini mai mari (cum este şi zona 
proiectului) este colonizat treptat de Festuca rubra, astfel reprezintă o fază de tranziţie 
spre habitatul R3803. În fragmentele utilizate ca păşune această tranziţie poate stagna, 
rezultând în pajişti dominate net de Agrostis capillaris.  

Suprafaţa acoperită de habitatele echivalate cu 6520 este de este de aproximativ 369,35 
ha, suprafaţă care reprezintă aproximativ 22,37 % din suprafaţa PUZ. Din păcate nu 
există date certe în ceea ce priveşte suprafaţa ocupată în România astfel că nu se poate 
da o apreciere corectă a raportului între suprafaţa de pe amplasament şi suprafaţa 
habitatului din România. Aceste tipuri de habitate, echivalate cu habitatul 6520 
reprezintă unele dintre cele mai răspândite în regiunile montană din Carpaţi. 

Referitor la statutul de protecţie al speciilor de floră 

Cu ocazia vizitelor de teren au fost identificate în total 318 specii de plante cormofite, 
dintre care una singură este protejată de legislaţia română (OUG nr. 57 din 20 iunie 
2007): arnica (Arnica montana). Este o populaţie mică de 15-17 indivizi, care trăieşte în 
zona de lizieră a unei plantaţii de pin cu mesteacăn (N: 46.299799, E: 23.129211).  

Studiile anteriore au identificat şi ghiocelul (Galanthus nivalis), de asemenea protejat, 
noi, în lipsa evaluărilor din sezonul de primăvară, nu am găsit această specie. Habitatele 
adecvate pentru supravieţuirea speciei sunt prezente în zona proiectului.  

 

Valoarea conservativă scăzută a zonei amplasamentului studiat prin PUZ, exprimată 
prin numărul şi dimensiunea populaţiilor, respectiv a atributelor asociate unor habitate 
naturale, ce reprezintă criterii de bază de desemnare a unor perimetre cu statut de 
protecţie naturală din punct de vedere practic, este evidenţiată circumstanţial şi de 
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inexistenţa vreunei propuneri de declarare a zonei drept SPA (zona de protecţie specială 
avifaunistică), precum şi de respingerea ca nefondată a propunerii de declarare a unui 
pSCI (site-uri de importanţă comunitară) în această zonă de către Comisia de experţi 
tehnici întrunită pentru evaluarea propunerilor. 

Majoritatea speciilor ce beneficiază de un anumit statut de protecţie, populaţiile prezente 
la Roşia Montană reprezintă un procent mult sub 0,1% din mărimea populaţiilor estimate 
la nivel naţional, afectarea temporară a acestora fiind practic nesemnificativă. Cu toate 
acestea se preconizează ca măsurile de diminuare a impactului asociate proiectului 
minier şi reflectate de realizarea Reţelei Ecologice Funcţionale Compensatorii să preia 
atât sarcina ecologică ivită ca urmare a impactului industrial, cât şi să conducă la o 
întărire a populaţiilor de plante şi animale, astfel încât în etapa de închidere să se poată 
facilita recolonizarea durabilă a teritoriilor supuse măsurilor de reconstrucţie ecologică. 

Pe suprafaţa aferentă PUZ nu se regăseşte nici un sit Natura 2000. Planşa nr. 9 din 
Anexa 6 prezintă localizarea proiectului Roşia Montană în raport cu ariile/siturile Natura 
2000. 

3.1.4 Solul 

3.1.4.1 Tipuri şi caracteristici ale solului 

Ca urmare a condiţiilor de mediu (relief, litologie de suprafaţă, hidrografie-hidrogeologie, 
climă, vegetaţie) şi a variabilităţii caracteristicilor pedologice (grosimea orizonturilor de 
sol, natura materialul parental, granulometria, clasa texturală şi conţinutul de schelet), în 
zona Roşia Montană s-a format un înveliş de sol variat. Diversitatea acestuia se 
manifestă mai pregnant la nivel de subtip pedologic, în special la orizonturile inferioare. 

În zona analizată (perimetrul industrial şi arii învecinate, cu o suprafaţă totală de 1785 
ha) învelişul de sol este constituit din soluri brune eu-mezobazice cu subtipurile tipic şi 
litic şi soluri brune acide cu subtipurile tipic, andic, litic şi andic-litic, ambele tipuri 
aparţinând clasei cambisolurilor, precum şi din regosoluri tipice, coluvisoluri tipice şi 
litosoluri tipice, toate acestea trei aparţinând clasei solurilor neevoluate, trunchiate sau 
desfundate. Predominante sunt solurile brune acide şi solurile brune eu-mezobazice.  

Reacţia dominantă a solurilor este acidă – puternic acidă, pe 52 % din suprafaţă şi slab 
acidă pe 40 % din suprafaţă. Aprovizionarea cu materie organică brută este mijlocie-
ridicată pe 99 % din suprafaţă, dar conţinutul în humus propriu-zis este redus. 
Aprovizionarea cu azot este predominant mijlocie, cu fosfor mobil este slabă şi foarte 
slabă pe 96 % din suprafaţă, iar cu potasiu mobil este mijlociu şi bine asigurată pe 92 % 
din suprafaţă.  

Solurile sunt predominant scheletice, cu conţinut slab-moderat de schelet, în orizontul A, 
pe 57 % din suprafaţă şi slab-excesiv, pe 14 % din suprafaţă. Textura predominantă în 
orizontul A este lutoasă pe 57 % din suprafaţă şi luto-nisipoasă pe 38 % din suprafaţă.  

Grosimea stratului fertil este, în general, mică. Pe 26 % din suprafaţă este sub 10 cm, pe 
26 % din suprafaţă între 10 cm şi 20 cm, pe 27 % din suprafaţă între 10 cm şi 30 cm şi 
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pe 17 % din suprafaţă între 20 cm şi 30 cm. În ansamblu, 70 % din suprafaţa zonei 
analizate solurile au grosimea stratului fertil de până la 30 cm.  

Învelişul de sol al zonei este slab sau mediu populat cu microfloră fungică sau 
bacteriană, având o diversitate relativ moderată de fungi (2 – 4 specii) şi de bacterii (1 – 
9 specii), precum şi comunităţi taxonomice relativ echilibrate, omogene. Activităţile 
fiziologice globale ale microflorei edafice au o intensitate medie, cu valori ale respiraţiei 
solului cuprinse, în majoritate, între 30 şi 80 mg CO2/100 g sol. 

Învelişul de sol al zonei Roşia Montană este poluat cu metale grele. Acesta are o 
favorabilitate moderată (40 – 60 puncte) pentru păşuni şi pentru fâneţe şi mică (0 – 20 
puncte) pentru pomi (măr, prun) şi pentru cartofi [Studiu de condiţii iniţiale privind 
evaluarea impactului asupra solurilor – Elaborator: INSTITUTUL de CERCETĂRI pentru 
PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE].  

3.1.4.2 Clasificarea tipurilor de folosinţă a terenurilor  

Evaluările actuale privind utilizarea terenului sunt limitate la o descriere generală care se 
referă la impactul suferit de anumite zone în raport cu potenţialul productiv al acestora şi 
cu pierderea resurselor pedologice. Astfel de evaluări nu iau în considerare impactul 
provocat de distrugerea solului asupra veniturilor agricultorilor particulari.  

Topografia şi geologia regiunii determină în mare măsură tipul predominant de 
agricultură şi de utilizare a fondului forestier. Relieful montan impune restricţii asupra 
producţiei agricole care se limitează la păşunat şi producerea fânului, mai ales pe 
versanţii abrupţi ai văilor. Accesul maşinilor agricole este sever limitat datorită reliefului 
accidentat, astfel încât cele mai multe activităţi sunt realizate manual, iar transportul este 
efectuat cel mai adesea de vehicule cu tracţiune animală. Nu se utilizează îngrăşăminte 
chimice deoarece aplicarea acestora este lipsită de raţiuni practice. Fermele, ca de altfel 
şi construcţiile sunt în general amplasate în zonele joase, din lungul văilor. 

O mare parte a versanţilor superiori ai văilor este împădurită cu foioase (în special fag), 
utilizat ca sursă de combustibil şi, din ce în ce mai mult, pentru producerea de cherestea 
destinată construcţiilor. 

O altă modalitate majoră de utilizare a terenului o reprezintă mineritul care se extinde în 
valea Roşia şi în împrejurimi şi care constă atât din lucrările actuale (cariera şi drumurile 
de transport), cât şi dintr-o largă zonă de lucrări miniere vechi. O mare parte din terenul 
pe care s-au desfăşurat lucrările vechi este considerat ca fiind semiabandonat, fără o 
destinaţie bine stabilită.  

Principala zonă locuită este localitatea Roşia Montană. Aşezări umane de mai mică 
extindere se găsesc în lungul văilor sau răspândite pe versanţii dealurilor. Zonele peri-
urbane includ terenuri agricole de mici dimensiuni, utilizate ca păşuni şi fâneţe. 

Principalele două limitări ale utilizării terenului în zona studiată sunt generate de pantele 
abrupte şi de grosimile mici ale stratului de sol fertil. Din punct de vedere al Sistemului 
de clasificare a bonităţii terenurilor, practicat în România, majoritatea terenurilor din zonă 
sunt grupate în clasa V, cu limitări datorate pantelor abrupte. 
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Unele zone sunt caracterizate, de asemenea, de limitări datorate grosimilor mici ale 
stratului de sol, aici fiind prezente fie straturi subţiri de sol natural dispuse direct peste 
roca de bază, fie zone perturbate cu straturi subţiri de sol formate prin alterarea rocilor 
de bază expuse. Aflorimentele de rocă acoperă la rândul lor o parte din peisaj, fie ca iviri 
naturale, fie ca urme lăsate de exploatările miniere vechi. Aceste zone sunt grupate în 
clasa VI, compatibilă doar cu producerea fânului şi exploatarea lemnului, dar nepotrivită 
cu vreo altă formă de producţie agricolă. 

O mare parte a zonei industriale studiate şi mai ales cea propusă pentru dezvoltarea 
carierelor, este ocupată de lucrările miniere vechi. Zonele din jurul carierelor sunt fie 
acoperite cu vegetaţie, fie sunt constituite ca zone peri-urbane. Datorită grosimii reduse 
a stratului de sol şi a pantelor abrupte, potenţialul de utilizare al terenului este scăzut 
(clasa VI de bonitate a terenului). 

În zonele de vale solurile au un caracter iluvial, cu o structură friabilă şi cu o slabă 
rezistenţă la eroziune datorită absenţei liantului humic. Cu toate acestea, majoritatea 
solurilor au conţinuturi medii spre ridicate de material organic. Datorită perioadelor lungi 
de îngheţ, rata de descompunere a materialului organic cu formare de humus, este 
scăzută. Această caracteristică împiedică levigarea elementelor chimice necesare 
creşterii plantelor. 

Actualele perimetre miniere nu sunt evaluate, deoarece utilizarea actuală a acestora nu 
se va schimba. Resursele de sol asociate vechilor zone miniere sunt în mare măsură 
epuizate, dat fiind faptul că cea mai mare parte a solului vegetal s-a pierdut în timpul 
exploatării, rămânând fie aflorimente de rocă, fie straturi subţiri de sol brut format prin 
alterarea in situ a rocii de bază. Solurile din zona lucrărilor miniere vechi nu pot asigura 
o utilizare productivă şi nu sunt considerate ca fiind o resursă de sol importantă. 

Pe lângă aceste folosinţe, se mai pot identifica unele suprafeţe mici (de câteva sute de 
m2), în curţile localnicilor, utilizate ca grădini de legume şi zarzavat şi uneori cultivate cu 
porumb sau cartof, pentru uz propriu. De altfel, şi pomicultura este practicată în sistem 
gospodăresc, condiţiile climatice, de sol şi de teren nefiind propice pentru plantaţiile 
pomicole intensive [Studiu de condiţii iniţiale privind evaluarea impactului asupra 
solurilor – Elaborator: INSTITUTUL de CERCETĂRI pentru PEDOLOGIE ŞI 
AGROCHIMIE]. 

3.1.5 Hidrologia şi hidrogeologia 

3.1.5.1 Hidrologia 

Apele de suprafaţă din zona de influenţă a proiectului sunt caracterizate de pâraie mici 
care se varsă în aval de amplasamentul acestuia (zona industrială). În apropierea zonei 
proiectului există o serie de lacuri artificiale (denumite local “tăuri”), de mici dimensiuni, 
asociate unor activităţile miniere istorice.  

Râul Arieş reprezintă cea mai importantă resursă de apă din Munţii Apuseni pe teritoriul 
judeţului Alba, trei sferturi din bazinul acestuia, pe o lungime de 164 km, aflându-se în 
acest judeţ. Râul Arieş curge la circa 10 km nord de zona Roşia Montană, colectând ape 
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din diverşi afluenţi şi din numeroase văi locale. Afluenţii râului Arieş din zona de interes 
sunt: Abrud, Roşia, Sălişte, Corna şi Abruzel. Mult în aval de aceste cursuri, în râul Arieş 
se varsă pârâul din Valea Ştefancei, vale cu o suprafaţă de 1.128 ha care curge spre 
nord. Conform înregistrărilor din perioada 1975 – 2000, debitul mediu al râului Arieş la 
Câmpeni este de 45.300 m3/h.  

Râul Abrud izvorăşte din apropierea culmii Detunata (cote de circa 960 m), are lungimea 
de circa 32,5 km şi se varsă în râul Arieş (cota de circa 540 m).  

Cursurile de apă radiază din direcţia celor mai înalte vârfuri din zona proiectului, fiind 
concentrate în partea de est a amplasamentului şi curg către vest şi către nord, 
vărsându-se în râurile Abrud şi, respectiv, Arieş. 

Localitatea Roşia Montană este străbătută de pârâul Roşia care curge de la est la vest, 
colectând apele de pe versanţii culmilor aproape liniare, orientate est – vest.  

Apele de pe linia de creastă sudică curg către vest şi către sud-vest, în văile adiacente 
Sălişte şi, respectiv, Corna. 

Apele care se scurg din lucrări miniere subterane contribuie la debitul apelor de 
suprafaţă din văile Abruzel, Roşia şi Corna. Cele mai mari scurgeri de apă de mină din 
galerii se înregistrează la Roşia Montană, apele din două mari galerii contribuind la 
îmbogăţirea pârâului Roşia.  

Valea Cornei colectează, de asemenea, evacuări semnificative de ape de mină din două 
surse, care, datorită pH-ului foarte scăzut şi culorii ruginii a apelor, se presupune că sunt 
izvoare provenite din galerii de mină prăbuşite. 

Scurgerea semnificativ mai pronunţată din valea Săliştei poate fi atribuită scurgerilor în 
acest bazin, relativ mic, din iazurile de decantare existente, provenite de la exploatarea 
minieră RoşiaMin care a funcţionat până în anul 2006. 

Lacurile (tăurile) din zonă au fost construite cu precădere în secolul al XIX-lea, ca iazuri 
de stocare a apei pentru activităţi de extracţie a aurului şi se află, de regulă, în zone mai 
înalte. În zonă a fost identificat un număr de 66 lacuri, cu suprafeţe cuprinse între 60 m2 
şi 32.120 m2 şi cu adâncimi cuprinse între 0,5 m şi 8 m, cele mai multe având însă 
adâncimi de 0,5 – 3 m.  

Cele mai mari lacuri din zonă sunt: 

 Tăul Mare, aproape de izvoarele pârâului Roşia; 

 Tăul Ţarina, pe partea de nord a văii superioare a pârâului Roşia; 

 Tăul Brazilor, pe partea de sud a văii superioare a pârâului Roşia; 

 Tăul Anghel, pe partea de sud a văii superioare a pârâului Roşia; 

 Tăul Corna, la izvoarele pârâului Corna. 
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Se apreciază că aceste lacuri sunt alimentate din izvoare. Nu s-au observat evacuări de 
debit şi nu există un consum substanţial de apă. Din acest motiv, aceste lacuri nu joacă 
un rol semnificativ în hidrologia zonei.  

3.1.5.2 Hidrogeologia 

Hidrogeologia zonei proiectului a fost analizată prin programe extensive de foraj 
efectuate pe amplasament în anii 2000 şi 2006, program de monitorizare care se 
derulează în continuare. Programul a cuprins 109 foraje geotehnice finalizate cu 
piezometre, amplasate în următoarele perimetre: amplasamentul uzinei de procesare 
(35 piezometre), perimetrul haldelor de steril 18 foraje, Valea Corna, respectiv, 
amplasamentul iazului de decantare (33 piezometre), perimetrele infrastructurii, inclusiv 
barajul pentru managementul apelor (7 piezometre), amplasamentele depozitelor de roci 
sterile (11 piezometre), perimetrele carierelor de agregate. Au fost executate foraje şi pe 
văile adiacente perimetrului 2 în Bucium, Valea Abrudel, 2 pe Valea Seliştei şi 1 foraj pe 
Valea Roşia, aproape de Gura Roşiei. 

Pe baza datelor obţinute prin măsurători au fost identificate unităţile stratigrafice şi 
proprietăţile hidrologice ale acestora şi s-au determinat condiţiile de curgere în regim 
freatic.  

Au fost identificate şase unităţi stratigrafice şi anume: 

 aluviuni, în albiile pârâurilor şi în lunci, cu conductivitate hidraulică relativ mare; 

 coluviu, pe versanţii văilor, cu capacitate scăzută de cantonare a apei; 

 rocă de bază superioară, cu conductivitate hidraulică medie; 

 rocă de bază inferioară, cu conductivitate hidraulică scăzută; 

 dacite şi andezite, cu conductivitate hidraulică slabă; 

 brecie intercraterială brecie neagră, cu conductivitate hidraulică slabă. 

Principala sursă de alimentare a apei subterane din zona proiectului este apa de 
precipitaţii. Evacuarea apei subterane se produce sub formă de izvoare şi debite de 
bază în pâraie, în cadrul celor două bazine primare.  

Măsurătorile potenţiometrice indică o curgere a apei subterane spre axele văilor şi de-a 
lungul acestora. Nivelul freatic, în general, este întâlnit la adâncimea de un la metru sub 
nivelul solului pe fundul văilor şi până la adâncimi de 10 – 20 m sub nivelul solului pe 
versanţi.  

Nivelul piezometric al stratului freatic de mică adâncime reflectă topografia zonei, 
indicând fluxuri de ape freatice din zonele înalte spre fundul văilor şi spre pâraiele locale, 
ceea înseamnă că debitele acestora se alimentează din apele subterane pe toată 
lungimea. Aceste caracteristici piezometrice indică şi faptul că nu are loc o curgere a 
apei subterane dintr-o vale în alta, apa subterană curgând dinspre culmi şi nu 
transversal pe acestea [Studiu de condiţii iniţiale hidrogeologice – Elaborator: MWH Inc., 
Mining Group].  
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3.1.6 Monumente ale naturii şi monumente istorice, valori ale patrimoniului 
cultural, istoric şi natural 

3.1.6.1 Monumente naturale 

În zona Roşia Montană există două monumente geologice protejate, care sunt 
menţionate în lista monumentelor naturii din Legea nr. 5/2000. Acestea sunt Piatra 
Despicată (un bloc de andezit izolat) localizat pe limita sudică a carierei Napoleon, la 
interfluviul dintre văile Roşia şi Corna, iar cealaltă Piatra Corbului (un afloriment care 
sugerează un cap de corb şi care a rezultat în urma activităţii miniere istorice), localizat 
la est de primul, între culmile Ghelaru şi Curmătura.  

Prin Decizia nr. 20 din 27 octombrie 1995, Prefectura judeţului Alba a stabilit şi 
nominalizat ariile protejate geologice, speologice, paleontologice şi botanice, ca şi 
speciile de floră şi faună de pe teritoriul judeţului, care include şi cele două monumente 
geologice protejate de pe teritoriul Roşia Montană: Piatra Despicată şi Piatra Corbului. 

Piatra Despicată este un bloc andezitic format într-o fază finală a magmatismului 
subsecvent târziu din Panonianul superior. Blocul andezitic este format din fenocristale 
de feldspat, hornblendă şi o matrice microcristalină de sticlă vulcanică şi microlite. Prin 
prevederile PUG avizat şi aprobat s-a propus schimbarea locaţiei în zona de protecţie a 
zonei protejate, integrată în peisajul cultural. 

Geologic, zona Piatra Corbului aparţine structurilor vulcanice formate în al doilea ciclu 
de erupţie care începe cu Cuaternarul şi se termină în Panonian. Numele Piatra Corbului 
vine de la culoarea închisă, rezultată prin alterarea andezitului piroxenic şi datorită 
formei deosebite. 

În legătură cu tăurile din zona PUZ, aşa cum reiese şi din adresa Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, nr. 4855LB/10.06.2010 transmisă către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, acestea nu au statut de protecţie. 

3.1.6.2 Situri arheologice 

Siturile arheologice din zona Roşia Montană au fost delimitate în cursul cercetărilor 
arheologice cu caracter preventiv desfăşurate în cadrul Programului Naţional de 
Cercetare Alburnus Maior. Până în anul 2000, pe baza tuturor informaţiilor provenite din 
descoperiri arheologice întâmplătoare şi pornind de la cercetarea textelor tăbliţelor 
cerate, încă de la mijlocul secolului XIX despre anticul Alburnus Maior se conturase o 
imagine, relativ livrească, dar din care nu lipseau anumite încercări de topografie 
arheologică. 

Sintetizând toate aceste informaţii, în Repertoriul Arheologic al judeţului Alba (1995) 
erau prezentate următoarele: în decursul sec. XVIII-XX, cu prilejul lucrărilor miniere, 
agricole, de construcţii au fost semnalate o serie de artefecte datate în epoca romană, 
precum monumente arhitectonice şi inscripţii, unelte, obiecte de podoabă, monede etc. 
(cu menţiunea că multe dintre acestea nu aveau un loc precis al descoperirii, erau 
inedite sau numai semnalate, iar altele chiar dispărute). La sud, est şi nord de minele 
moderne au fost identificate porţiuni de lucrări miniere, de asemenea datate în epoca 
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romană, fără însă de a beneficia de o cercetare ştiinţifică adecvată. Potrivit acelor 
informaţii aşezarea romană s-ar fi aflat la sud-vest, vest spre Corna, poate la nord de 
Roşia, pe malul stâng al Văii Roşiei, pe dealul Carpeni şi în Valea Nanului. O altă 
aşezare civilă era ambiguu semnalată în punctul „Pădurea Popii”. Necropole romane par 
să fi fost localizate de jur împrejurul vetrei actuale a satului şi lângă mina „Cetatea Mică”, 
lângă drumul spre Abrud, la „Vatra Roşii”, în actualul cimitir catolic, pe dealul Ţarina, 
între Valea Nanului şi Pârâul Băii. Existenţa unei necropole este sugerată de stela 
funerară descoperită în zonă la „Tăul Secuilor”, la vest de masivul Orlea, la mijlocul 
anilor ‟70. Pe teritoriul Roşiei era semnalată, fără alte precizări o necropolă tumulară de 
epocă romană. Până în anul 2000, despre Roşia Montană se putea spune că este o 
zonă cu potenţial arheologic, în care nu se efectuaseră săpături arheologice propriu-
zise, necesare pentru a contura în detaliu diversele elemente componente ale sitului. În 
zona masivelor Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea, amplasate în partea superioară a văii Roşiei 
şi respectiv a văii Corna, în raza administrativă a comunei Roşia Montană, erau 
cunoscute o serie de descoperiri arheologice întâmplătoare care furnizau suficiente 
indicii pentru a presupune existenţa unor situri arheologice. 

În cursul anului 2000, în contextul unei preconizate investiţii pentru extinderea exploatării 
miniere de la Roşia Montană, a fost realizat un studiu de diagnostic asupra valorilor de 
patrimoniu cuprinse în perimetrul comunei Roşia Montană. Pe lângă studiile de 
inventariere a patrimoniului arhitectonic, unul dintre obiectivele acestui studiu de 
diagnostic a fost şi evaluarea potenţialului arheologic.  

Dintre concluziile acestui studiu sunt de menţionat: 

 mare parte a siturilor de epocă romană, atât exploatări romane de suprafaţă sau 
subterane, cât şi aşezări, necropole sau arii sacre este definitiv pierdută, prin 
distrugerea de către lucrările miniere moderne şi contemporane. 

 zone întinse din cuprinsul actualei localităţi sunt acoperite de halde de steril. 

 intravilanul actualei localităţi suprapune (şi foarte probabil a distrus) o serie de situri 
arheologice. 

 până în anul 2000 zona Roşia Montană a fost practic necercetată din punct de 
vedere arheologic. 

Începând cu campania de cercetări arheologice a anului 2001, pe baza diagnosticului 
preliminar elaborat la sfârşitul anului 2000 şi coroborat de cercetările de arhivă, au fost 
abordate, din punct de vedere arheologic diverse perimetre din zona supusă 
investigaţiei. Zonele avute în vedere sunt perimetrele cu potenţial arheologic, identificate 
atât pe baza studiilor de arhivă, cât şi prin sondajele efectuate în cursul anului 2000, 
respectiv: Valea Nanului, zona Cetate – Găuri, dealul Carpeni, zona Orlea – Ţarina, 
masivul Cârnic şi zona Tăul Cornei, Valea Cornei şi zona centrului istoric al localităţii 
Roşia Montană, inclusiv masivul Jig-Văidoaia. 

 Luând în considerare acest studiu de diagnoză, în primăvara anului 2001, Ministerul 
Culturii şi Cultelor a luat decizia înfiinţării Programului Naţional de Cercetare 
Alburnus Maior. Unul dintre obiectivele majore ale acestuia a fost cercetare amplă a 
acestor vestigii arheologice şi delimitarea siturilor arheologice.  
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Pe baza sintetizării rezultatelor cercetărilor arheologice preventive efectuate în 
perimetrul localităţii Roşia Montană în cursul anilor 2000-2005 au fost delimitate un 
număr de 13 situri arheologice. 

 Găuri - Hop - Hăbad - Tăul Ţapului 

 Valea Nanului 

 Carpeni 

 Masivul Cârnic 

 Masivul Cetate 

 Zona Istorică Roşia Montană 

 Masivul Jig – Văidoaia 

 Ţarina 

 Masivul Orlea 

 Pârâul Porcului - Tăul Secuilor 

 Valea Cornei 

 Tăul Cornei - Corna Sat 

 Balmoşeşti. 

Ansamblul de situri istorice din Roşia Montană este recunoscut şi instituit prin 
desemnarea acestuia drept sit arheologic de importanţă locală, înscris în Lista 
Monumentelor Istorice (L.M.I.), precum şi prin nominalizarea galeriilor romane, în cadrul 
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III-a, Zone Protejate 
(P.A.T.N./III) ca valoare de patrimoniu cultural de interes naţional. Acestei recunoaşteri a 
valorii întregului ansamblu de situri i se adaugă clasarea următoarelor componente ale 
acestuia în LMI, după cum urmează: 

 Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.01) 

 Exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea (cod LMI AB-I-m-A-
00065.02) 

 Vestigiile romane de la Alburnus Maior, Zona Carpeni (cod LMI AB-I-m-A-00065.03) 

 Incinta funerară romană din Zona “Hop-Găuri” (cod LMI AB-I-m-A-00065.04) 

 Galeria “Cătălina Monuleşti” din zona protejată a centrului istoric al localităţii (cod 
LMI AB-I-m-A-00065.05)  

 Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct "Piatra Corbului" (cod LMI AB-I-s-A-
20329). 

Pentru situl arheologic suprapus de întregul ansamblu urban din zona Centrului Istoric, 
este de precizat că acesta poate fi considerat implicit ca având statut de monument 
istoric prin înscrierea în Lista Monumentelor Istorice a Centrului Istoric al localităţii Roşia 
Montană (cod L.M.I. 2004: AB-II-s-B-00270), localizat într-un perimetru delimitat astfel: 
„Târgul satului”, Piaţa, zona Berk, Str. Brazilor şi zona din amonte de Piaţă, spre lacuri. 
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Vestigiile arheologice descoperite până în prezent nu manifestă atribute constructive 
spectaculoase dar, prin modul de adaptare la cadrul natural sugerează o serie de 
elemente ce pot servi la reconstruirea unei imagini de ansamblu asupra modului în care 
va fi arătat situl în antichitate: necropole aşezate pe pante sau pe platouri orientate spre 
văi, zone de habitat şi zone sacre aşezate pe înălţimi şi aflate probabil în relaţie cu 
zonele de exploatare minieră şi prelucrare primară a minereului. Trebuie precizat că în 
acest context se disting totuşi şi elemente reprezentative pentru peisajul cultural derivat 
din componentele patrimoniului arheologic:  

 în zona Tău - Găuri se află un monument funerar circular bine conservat;  

 în zona Dealului Carpeni au fost investigate două edificii publice realizate din piatră 
legată cu mortar şi dotate cu instalaţie de hipocaustum, o zonă funerară şi foarte 
probabil o zonă sacră, toate integrându-se unui ansamblu arheologic coerent 
conservat; 

 în zona Centru Istoric sunt localizate marea majoritate a galeriilor unde în cursul 
secolelor XVIII-XIX au fost găsite celebrele tăbliţe cerate, cea mai cunoscută galerie 
fiind Cătălina Monuleşti, unde a fost descoperit cel mai mare număr de tăbliţe cerate, 
precum şi un sistem antic de exploatare minieră, dotat de asemenea cu un sistem de 
drenaj, cuprinzând foarte probabil un alt sistem de roţi hidraulice. Tot în acest areal 
se află şi masivul Văidoaia, unde sunt vizibile urme ale exploatărilor antice de 
suprafaţă. 

Cele şapte necropole şi zone funerare delimitate arheologic până în prezent, situate în 
zonele Tăul Corna, Hop-Găuri, Carpeni, Valea Nanului, Ţarina, Jig-Piciorag şi Pârâul 
Porcului (Tăul Secuilor), sunt martori importanţi ai dinamicii, diversităţii şi numărului 
crescut al populaţiei antice de la Alburnus Maior. Acestea se integrează în aria mult mai 
largă a necropolelor funerare de incineraţie de epocă romană dintr-o serie de provincii 
ale Imperiului Roman, din zona danubiană şi balcanică [Studiu de condiţii iniţiale asupra 
patrimoniului cultural – Elaborator: STANTEC CONSULTING]. 

Se menţionează că a fost elaborat un Plan de management al patrimoniului arheologic 
din zona Roşia Montană, în scopul protejării şi punerii în valoare a acestuia. 

3.1.6.3 Monumente istorice 

Pe baza documentaţiei elaborate de Proiect Alba şi OPUS Atelier de Arhitectura în anii 
2000-2001, Ministerul Culturii şi Cultelor a instituit în februarie 2002, Zona protejată 
pentru centrul istoric al localităţii Roşia Montană (aviz nr. 178/2002). Această zonă 
include în prezent 140 de case, 3 biserici şi 2 cimitire. Dintre acestea, un număr de 35 
de clădiri sunt catalogate ca monumente istorice, datând în general din secolul XIX. 
Zona protejată cuprinde, de asemenea, Tăul Mare, Tăul Brazi, Tăul Anghel şi zona 
Văidoaia, întreg ansamblul contribuind la peisajul cultural al arealului Roşia Montană. Se 
află în curs de avizare un plan urbanistic zonal pentru zona protejată, care conform 
recomandărilor Ministerului Culturii şi Cultelor prevede lărgirea substanţială a zonei de 
protecţie, astfel încât peste 300 de case fac parte acum din acest perimetru cu regim 
special de protecţie. 
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Se precizează că Zona protejată cuprinde 35 dintre cele 41 de clădiri monument istoric 
existente la Roşia Montană. Celelalte 6 clădiri sunt situate pe amplasamentul viitorului 
Proiect, în zona studiată prin PUZ 2006. Proiectul a fost astfel conceput încât să nu 
afecteze nici una dintre aceste clădiri, ci mai mult, RMGC şi-a asumat responsabilitatea 
de a menţine starea acestora de conservare şi de a le îmbunătăţi situaţia [Studiu de 
condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultural – Elaborator: STANTEC CONSULTING]. 

Biserici şi cimitire 

În zona de impact a Proiectului există 7 biserici şi 3 case de rugăciune, toate amplasate 
în comuna Roşia Montană, inclusiv în satul Corna. Nu există biserici sau case de 
rugăciune în Gura Cornei (care aparţine din punct de vedere administrativ de oraşul 
Abrud).  

În zona de impact a Proiectului se mai găsesc 12 cimitire: şase în Roşia Montană, trei în 
Corna şi două în Gura Cornei, fără a include înmormântările de familie, pe terenuri 
private. 

Lăcaşurile de cult şi cimitirele din zona protejată centru istoric vor rămâne intacte şi 
neafectate de activităţile din cadrul Proiectului. Acestea vor rămâne accesibile pe toată 
durata propusă de viaţă a exploatării miniere şi a activităţilor aferente, cu excepţia 
bisericii ortodoxe şi a cimitirului acesteia, precum şi a bisericii greco-catolice din Corna. 
În ultimii ani, în biserica greco-catolică nu se mai oficiază servicii religioase. Conform 
prevederilor programului de relocare şi strămutare, populaţia afectată poate solicita 
transferul rămăşiţelor pământeşti ale rudelor decedate într-un cimitir mai apropiat de 
noua locuinţă. RMGC va acoperi costurile şi va asigura organizarea transferului acestor 
rămăşiţe pământeşti, cu respectarea deplină a ritului religios, în strânsă cooperare cu 
autorităţile religioase şi în strictă conformitate cu legislaţia. RMGC va finanţa, de 
asemenea, transferul şi reinstalarea monumentelor funerare sau, în funcţie de necesităţi, 
construcţia unor noi monumente funerare. 

În ceea ce priveşte bisericile şi casele de rugăciune din afara zonei protejate, sunt luate 
în considerare mai multe opţiuni, printre care se numără construcţia unor clădiri noi pe 
un alt amplasament sau mutarea elementelor de conţinut semnificative şi plata unei 
compensaţii. Planurile centrelor de strămutare de la Noua Roşia Montană includ spaţii 
pentru construcţia unor noi centre religioase. 

3.2 CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU, SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI 
SOCIALĂ ÎN SITUAŢIA ACTUALĂ 

Calitatea factorilor de mediu în situaţia actuală a fost stabilită pe baza studiilor privind 
condiţiile iniţiale din zona proiectului, efectuate în timpul elaborării studiului de impact 
asupra mediului pentru Proiectul minier Roşia Montană. În subcapitolele următoare vor fi 
prezentate principalele rezultate cu privire la starea şi la calitatea factorilor de mediu din 
zona studiată şi din perimetrele exterioare acesteia care pot fi afectate de 
implementarea Proiectului.  
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3.2.1 Calitatea apei 

În zona studiată calitatea apei este afectată de două categorii majore de factori de stres 
fizici şi chimici: 

 evacuarea în mediul natural a unor ape uzate generate de exploatarea şi prelucrarea 
minereurilor, cu aciditate ridicată şi cu un conţinut de poluanţi relevanţi: cupru, fier, 
mangan, arsen, cadmiu, nichel, plumb, mercur, seleniu, crom, sulfaţi, săruri 
dizolvate, etc.; 

 tipul de mineralizaţie al zonei. 

 Activităţile de exploatare şi de procesare a minereurilor neferoase generează ape uzate 
cu caracter acid, cu concentraţii ridicate de metale grele şi de alţi contaminanţi. În 
mediu, acest tip de poluare este identificat sub formă de ape acide de mină.  

În cazul carierelor existente în amplasamentul proiectului, din care s-a extras minereu de 
aur şi argint până în anul 2006, în prezent fiind abandonate şi nereabilitate, apele acide 
au fost şi sunt generate de expunerea minereurilor sulfurice la factorii externi, aerul 
(oxigenul) şi apa. Aceste ape fie sunt colectate în subteran prin reţeaua de galerii şi 
evacuate neepurate prin diferite guri de mină, fie sunt deversate necontrolat în apele de 
suprafaţă, ca scurgeri de suprafaţă de pe haldele de roci sterile sau de pe alte suprafeţe 
decopertate.  

Apele uzate rezultate de la Uzina de preparare Gura Roşiei, care a funcţionat până în 
mai 2006, erau evacuate neepurate direct în râul Abrud. Uzina a generat, de asemenea, 
sterile de procesare, care sunt stocate în iazul de decantare Valea Săliştei.  

Tipul de mineralizaţie al zonei conduce la apariţia unor elemente în concentraţii peste 
limitele admise de reglementările în vigoare privind calitatea apelor de suprafaţă sau 
subterane, constituind aşa-numitele niveluri de concentraţie de fond.  

Alte surse punctiforme de poluare a apei sunt reprezentate de evacuările necontrolate 
de ape uzate menajere provenite de la locuinţele colective sau individuale situate de-a 
lungul cursurilor de apă. De asemenea, există o serie de surse difuze de poluare a 
apelor asociate activităţilor agricole şi de creştere a animalelor.  

Monitorizarea calităţii apelor a fost efectuată pentru izvoare, fântâni săpate manual, 
puţuri forate, foraje de monitorizare, ape de mină/ape uzate din Valea Abruzel, Valea 
Corna, Valea Sălişte şi Valea Roşia. De asemenea, a fost monitorizată calitatea apelor 
de suprafaţă din râurile Abrud şi Arieş, din Valea Roşia şi din Valea Ştefanca, precum şi 
calitatea apei de şiroire din zona concasorului de la Aprăbuş [Identificarea şi evaluarea 
mediului în „amprenta” geochimică Roşia Montană din sub-bazinul Abrud/Arieş – 
Elaborator: Fluvio; Institutul de Geografie şi Ştiinţele Pământului-Universitatea din Ţara 
Galilor, Raport la studiul condiţiilor iniţiale ale calităţii apei – Elaborator: S.C. AGRARO 
CONSULT S.R.L., Raport privind condiţiile iniţiale biologice şi bacteriologice pentru 
apele de suprafaţă şi pentru apele subterane în arealul Roşia Montană – Elaborator: 
S.C. AGRARO CONSULT S.R.L.].  

Rezultatele privind calitatea apelor sunt prezentate mai jos. 
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3.2.1.1 Valea Abruzel 

Ape subterane 

Exploatările miniere au avut o influenţă negativă, asupra calităţii apei subterane, 
evidenţiindu-se depăşiri ale valorilor limită ale concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel, 
crom total, plumb, sulfaţi.  

Ape de suprafaţă 

Pârâul Abruzel este format din unirea a doi afluenţi, unul pe partea dreaptă, puternic 
contaminat cu cadmiu, arsen, plumb, crom, seleniu şi sulfaţi, şi unul nepoluat pe partea 
stângă. Apa acestui pârâu este în final contaminată cu cadmiu şi cu sulfaţi.  

3.2.1.2 Valea Corna 

Ape uzate 

S-a identificat afectarea calităţii apei din Valea Corna cu ape acide de mină care au o 
contribuţie semnificativă la poluarea cu crom total şi cu sulfaţi.  

Ape subterane 

În general, apa din izvoare este de calitate bună. Totuşi, a fost identificat un izvor a cărui 
apă este contaminată cu cadmiu şi cu seleniu.  

Apele din fântâni, deşi acestea sunt situate în zona de influenţă a pârâului, sunt slab 
acide sau neutre şi prezintă o contaminare mai redusă (cu numai 10 – 60 % peste 
valorile limită) cu arsen, cadmiu, nichel, plumb şi seleniu. 

Ape de suprafaţă 

Rezultatele monitorizării au indicat faptul că Valea Corna este străbătută de un pârâu 
care are ca obârşie zona unor lucrări miniere, din care rezultă ape cu caracter puternic 
acid şi cu un grad de încărcare foarte ridicat de arsen, cadmiu, nichel, crom total, seleniu 
şi sulfaţi. Existenţa unui număr mare de izvoare în sub-bazinul hidrografic al Văii Corna 
conduce la diminuarea acestei contaminări în aval, dar care se menţine ridicată pentru 
arsen, cadmiu şi seleniu până la confluenţa cu râul Abrud.  

3.2.1.3 Valea Săliştei 

Ape uzate  

Sursa de ape uzate este reprezentată de deversarea de apă limpezită din iazul de 
decantare Valea Săliştei (iaz activ până în 2006) şi de exfiltraţiile prin corpul barajului 
acestui iaz.  

Ape subterane 
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Apele din unele izvoare prezintă o calitate bună, în timp ce apele din alte izvoare sunt 
contaminate cu cadmiu şi cu nichel. Apa din fântână este contaminată cu arsen, cadmiu, 
nichel şi sulfaţi.  

Concluzia este că evacuarea apelor decantate din iazul de decantare a avut un impact 
negativ asupra calităţii apei subterane din aval.  

Ape de suprafaţă 

Calitatea apei este foarte bună până la coada iazului, iar în aval de iaz aceasta devine 
contaminată, în special cu arsen, cadmiu, seleniu şi sulfaţi. 

3.2.1.4 Valea Roşia 

Ape uzate 

Valea Roşia reprezintă sub-bazinul cu cea mai mare importanţă pentru Proiectul minier 
Roşia Montană, carierele din care se va extrage minereul de aur şi argint fiind situate la 
nordul (carierele Jig şi Orlea) şi la sudul (carierele Cetate şi Cârnic) acestei văi, orientate 
est-vest. În Valea Roşia se evacuează apele acide de mină colectate din reţeaua de 
galerii subterane, aceste ape având un grad ridicat de poluare (pH puternic acid, 
concentraţii mari de arsen, cadmiu, nichel, plumb, crom, seleniu şi sulfaţi). Apele acide 
de mină au debite mari, contribuind la contaminarea puternică a Văii Roşia, mai ales că 
debitul acesteia este redus. De asemenea, în Valea Roşia se scurg apele de şiroire de 
pe haldele de roci sterile şi de pe suprafeţele decopertate, acestea putând reprezenta 
surse de poluare semnificative. 

Ape subterane    

Apele din izvoare şi din fântâni au o calitate relativ bună, înregistrându-se totuşi depăşiri 
ale valorilor limită la unii indicatori.  

Apa freatică din aval de cea mai importantă deversare de ape acide de mină este 
contaminată cu aceeaşi poluanţi ca şi apele de mină, indicând comunicarea apei freatice 
cu apa din pârâul Roşia. 

Ape de suprafaţă 

Pârâul Roşia are o calitate foarte bună la obârşie, dar prin colectarea apelor de mină şi 
apelor de şiroire calitatea sa se degradează, apa sa devenind contaminată cu arsen, 
cadmiu, nichel, plumb, crom, seleniu şi sulfaţi. 

Apa din tăurile existente în sub-bazinul Văii Roşia este puternic contaminată cu mercur 
şi cu seleniu. Contaminarea este istorică, fiind explicată prin utilizarea apei acestor tăuri 
la procesarea pe scară redusă a minereurilor aurifere.  

Se subliniază că mercurul nu a fost identificat în concentraţii atât de ridicate în nici un alt 
tip de ape. 
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Apa potabilă 

Apa de alimentare în sistem centralizat este asigurată din izvoare situate la mare 
depărtare de zonă şi prezintă o calitate corespunzătoare pentru consum. 

3.2.1.5 Râul Abrud  

Râul Abrud reprezintă colectorul principal al apelor de suprafaţă provenite din 
perimetrele miniere Bucium şi Roşia Montană.  

Acest curs de apă reprezintă o exemplificare clară a impactului activităţilor miniere 
istorice şi recente, în condiţiile absenţei totale a sistemelor de colectare, stocare şi 
epurare a apelor de mină şi a altor surse de contaminare specifice, din zonele pe care le 
traversează acest râu şi din zonele adiacente. Apele acestui râu au, pe cea mare parte a 
traseului, un caracter acid şi încărcări semnificative de poluanţi specifici: arsen, cadmiu, 
seleniu şi sulfaţi. 

3.2.1.6 Râul Arieş 

Râul Arieş are trei afluenţi principali care străbat perimetre miniere din apropiere, şi 
anume: Valea Ştefanca, Valea Şesei şi Valea Sartăş.  

Sursele de poluare de pe această vale sunt asociate unor depozite de deşeuri rezultate 
de la exploatarea minieră Roşia Poieni – iazul în conservare de pe Valea Ştefanca, de la 
exploatarea minieră Baia de Arieş – iazul de decantare de pe Valea Sartăş, etc.  

Rezultatele obţinute din programul de monitorizare conduc la concluzia generală că râul 
Arieş colectează ape cu poluare chimică semnificativă, provenind din zone afectate de 
exploatări şi procesări de minereuri neferoase – dintre care cel mai important este râul 
Abrud, dar datorită gradului mare de diluţie, pe anumite porţiuni nu îşi modifică 
semnificativ calitatea. În zona monitorizată (zone afluenţilor menţionaţi) au fost 
identificate depăşiri ale valorilor limită pentru concentraţiile de cadmiu şi de seleniu. 

3.2.2 Calitatea aerului 

Calitatea aerului din zona Proiectului minier Roşia Montană este influenţată de surse 
amplasate atât în cadrul amplasamentului industrial, cât şi în exteriorul acestuia. 

Sursele de poluare a atmosferei existente în zona studiată prin PUZ 2006 sunt 
reprezentate de: 

 suprafeţele decopertate ale carierelor Cetate şi Cârnic exploatate până în anul 2006 
de C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva - Filiala RoşiaMin şi haldele de roci sterile (Valea 
Verde şi Hop) asociate; 

 surse specifice de emisie din localităţile Ţarina, Balmoşeşti, Corna, Bunta, Gura 
Cornei; 

 activităţi agricole specifice desfăşurate în interiorul şi în exteriorul localităţilor Ţarina, 
Balmoşeşti, Corna, Bunta, Gura Cornei; 
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 traficul rutier desfăşurat pe infrastructură existentă. 

Sursele existente în afara zonei industriale sunt: 

 iazurile de decantare a sterilelor de procesare de la Valea Săliştei şi Gura Roşiei; 

 emisii specifice surselor situate în localităţile Roşia Montană, Gura Roşiei, Coasta 
Henţii, Iacobeşti, Ignăteşti, Vârtop, Gârda Bărbuleşti, Petreni, Bisericani, Heleşti, 
Floreşti, Dogăreşti, Bucium Sat, Abrud, Gura Cornei; 

 activităţi agricole specifice în interiorul şi exteriorul localităţilor Roşia Montană, Gura 
Roşiei, Coasta Henţii, Iacobeşti, Ignăteşti, Vârtop, Gârda Bărbuleşti, Petreni, 
Bisericani, Heleşti, Floreşti, Dogăreşti, Bucium Sat, Abrud, Gura Cornei; 

 traficul rutier desfăşurat pe infrastructura existentă (drumurile naţionale DN74 şi 
DN74A). 

Sursele principale de poluanţi atmosferici sunt cele specifice perimetrelor localităţilor, şi 
anume: arderea combustibililor solizi (lemne, deşeuri lemnoase, deşeuri agricole) în 
sisteme casnice de încălzire şi de preparare a hranei, în cele mai multe dintre localităţi, 
creşterea păsărilor şi animalelor în gospodării individuale, culturile de vegetale, unităţile 
industriale de mică producţie, traficul rutier local şi de tranzit. Poluanţii principali asociaţi 
acestor surse sunt reprezentaţi de: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, 
CO2), oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compuşi organici volatili şi condensabili (inclusiv 
hidrocarburi aromatice policiclice - substanţe cu potenţial cancerigen), metale grele.  

La aceste surse se adaugă amplasamentele pe care s-au desfăşurat activităţile miniere 
din cadrul C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva - Filiala RoşiaMin, menţionate mai sus. 
Astfel, datorită faptului că amplasamentele nu au fost reabilitate, acestea reprezintă 
suprafeţe active expuse eroziunii eoliene şi, deci, surse de particule. Dintre acestea, 
cele mai importante sunt iazurile de decantare, ale căror suprafeţe uscate pot genera, în 
condiţii de vânt cu viteze peste 3 m/s, niveluri mari de poluare a aerului cu particule.  

Pe parcursul perioadei iniţiale de implementare a Proiectului, după dezafectarea tuturor 
surselor din interiorul zonei Proiectului, calitatea aerului va fi exclusiv influenţată de 
localităţile din jurul zonei studiate, de traficul rutier şi de alte surse potenţiale din zona 
Proiectului. În vederea creării posibilităţilor de evaluare a calităţii aerului în zonele cu 
receptori sensibili, situate în afara zonei Proiectului şi ca o consecinţă directă a cumulării 
surselor aferente Proiectului şi a celor externe, a fost necesară o evaluare a nivelurilor 
de fond ale poluării care vor caracteriza perioada de desfăşurare a Proiectului. 
Cunoaşterea nivelurilor actuale de poluare din zona investigată nu este relevantă pentru 
evaluarea impactului generat de activităţile aferente noului proiect. Această lipsă de 
relevanţă rezidă în faptul că actualul amplasament şi actuala intensitate a surselor vor 
suferi modificări semnificative.  

Principalele surse antropice de impurificare a atmosferei, care definesc nivelurile 
iniţiale (de fond) de poluare atmosferică la începerea activităţilor aferente 
Proiectului şi care vor continua să afecteze calitatea aerului pe durata ciclului de 
viaţă a Proiectului, sunt reprezentate de arderea lemnului sau a altor combustibili, în 
sisteme de încălzire casnică sau din unităţi comerciale sau instituţionale aflate în 
localităţile din exteriorul zonei studiate.  
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Nivelurile de fond ale concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici au fost determinate 
prin modelare matematică, pe baza inventarelor de emisii şi a datelor meteorologice 
care caracterizează zona.  

Rezultatele indică faptul că nivelurile concentraţiilor de fond pentru principalii poluanţi ce 
caracterizează atât sursele specifice localităţilor, cât şi cele asociate activităţilor 
proiectului, şi anume, CO, PM10, NO2 şi SO2 se situează sub valorile limită prevăzute de 
legislaţia în vigoare [Studiu de condiţii iniţiale privind calitatea aerului – Elaborator: S.C. 
AGRARO CONSULT S.R.L.  

3.2.3 Zgomotul şi vibraţiile 

Datorită faptului că activităţile de extragere şi de procesare a minereului de către 
C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva - Filiala RoşiaMin au încetat, sursele de zgomot şi de 
vibraţii asociate acestora au dispărut. Ca urmare, din zonă au fost eliminate situaţiile de 
depăşire a nivelelor maxim admisibile pentru zgomot generate de unele dintre activităţile 
miniere şi care fuseseră identificate prin studii efectuate în zonă.  

În prezent, principala sursă de zgomot din zonă este reprezentată de traficul rutier.  

Nivelurile de zgomot generate de traficul rutier, determinate prin modelare matematică 
pe baza datelor de trafic, indică valori care se încadrează în valorile limită pentru 
protecţia populaţiei [Raport asupra condiţiilor iniţiale privind zgomotul şi vibraţiile – 
Elaborator: S.C. Cepstra Grup S.R.L. şi S.C. Agraro Consult S.R.L.].  

3.2.4 Calitatea solului 

Având în vedere că în zonă există zăcăminte de minereuri, în care predomină Au şi Ag, 
dar, în parageneză, se pot întâlni şi alte elemente chimice cu caracter metalic, dintre 
care unele fac parte din categoria metalelor grele, pentru identificarea unor eventuale 
contaminări ale solului a fost efectuat un program de monitorizare a calităţii solului în 
zona proiectului. În probele de sol recoltate din orizonturile genetice ale tipurilor şi 
subtipurilor de sol s-a determinat conţinutul acestor elemente chimice (Cd, Co, Cr, Cu, 
Mn, Ni, Pb, Zn).  

Rezultatele au pus în evidenţă că solul nu este contaminat cu Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb 
şi Zn, concentraţiilor acestor metale situându-se sub pragurile de alertă şi de intervenţie 
prevăzute de legislaţia în vigoare [Studiu de condiţii iniţiale privind evaluarea impactului 
asupra solurilor – Elaborator: INSTITUTUL de CERCETĂRI pentru PEDOLOGIE ŞI 
AGROCHIMIE].  

3.2.5 Starea florei şi faunei 

În zona Roşia Montană dimensiunea (spaţială şi temporală) a impactului, a avut un 
impact profund asupra florei, respectiv a faunei.  
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Este evident faptul că, în zonele în care impactul antropic a încetat de cel puţin 50-60 de 
ani, vegetaţia se prezintă în diferite stadii de refacere. 

Principalele mecanisme care au condus la deteriorarea sistemelor ecologice în 
perimetrul studiat sunt următoarele: 

Deteriorări apărute prin modificări structurale ale mediului natural cauzate de: 

 Impactul asupra ecosistemelor ca rezultat al activităţilor minere. Această situaţie este 
caracteristică zonei afectate de lucrări miniere vechi. 

 Transformarea unor ecosisteme de pădure în pajişti secundare.  

 Transformarea unor ecosisteme de pădure în aşezări umane. Această caracteristică 
este prezentă pe toată suprafaţa studiată. 

 Transformarea pădurilor naturale în plantaţii silviculturale. 

 Apariţia unor ecosisteme noi care funcţionează într-un regim apropiat de cel natural. 
Este cazul lacurilor artificiale din zonă. 

Deteriorări apărute prin modificări la nivelul ecosistemelor naturale cauzate de: 

 Exploatarea unor resurse regenerabile (lemn şi păşuni) în Valea Roşia.  

 Poluarea şi/sau acţiunea apelor acide ca rezultat al activităţilor miniere. Acest aspect 
este cel mai evident la nivelul cursurilor de apă locale, cu excepţia Văii Vârtop. Dată 
fiind natura fundamentul geologic al zonei este de presupus că multe dintre aceste 
cursuri de apă au un pH natural scăzut, dar că activităţile miniere au condus la o 
exacerbare a acestor trăsături. 

În general, se poate constata că structura peisajului şi a ecosistemelor a fost profund 
influenţată de activităţile antropice, valoarea naturală conservativă fiind astfel anulată. 

Zona Proiectului reprezintă un exemplu clasic de interacţiune a factorilor enumeraţi. 
Variabilitatea habitatelor şi ecosistemelor locale a fost fie redusă, fie amplificată prin 
implicarea unor forme diverse de folosinţă a terenurilor. Deoarece aceste interacţiuni s-
au produs pe parcursul mai multor secole, luând forme dintre cele mai diverse este 
adesea imposibil să se mai separe natura influenţelor asupra biostratelor [Studiu de 
condiţii iniţiale privind biodiversitatea – Elaborator: STANTEC CONSULTING]. 

3.2.6 Starea monumentelor naturale şi istorice, a valorilor patrimoniului 
cultural, istoric şi natural 

Cele două monumente naturale, Piatra Corbului şi Piatra Despicată reprezintă formaţiuni 
geologice particulare a căror valoare eco-cenotică este neglijabilă. 

Zona Piatra Corbului va rămâne neafectată, fiind cuprinsă în perimetrul protejat, 
garantându-i-se astfel perenitatea. Pentru Piatra Despicată (ce este o bombă de origine 
vulcanică) s-a propus relocarea, valoarea documentară a acesteia fiind astfel 
prezervată.  
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Mineritul din epoca modernă şi contemporană a generat o serie de efecte negative 
asupra peisajului, precum şi asupra patrimoniului istoric.  

Astfel, mineritul a generat un peisaj afectat de cariere, de halde de steril risipite de-a 
lungul văilor şi râuri cu apă poluată cu metale grele şi cu aciditate ridicată.  

De asemenea, cu ocazia programului de cercetări arheologice s-a constatat că o serie 
de lucrări miniere subterane din antichitate au fost inundate, colmatate sau surpate. 

Situaţia economică şi socială a localităţii şi-a pus amprenta asupra monumentelor 
istorice din perimetrul acesteia. Astfel, datorită faptului că în ultimii circa 15 ani industria 
minieră, reprezentată exclusiv de exploatarea de stat, a fost din ce în ce mai 
neprofitabilă, numărul de angajaţi a scăzut progresiv. În prezent, această activitate este 
închisă. De vreme ce satul a fost dintotdeauna dependent de minerit, mai degrabă decât 
de agricultură sau de comerţ, mulţi dintre locuitorii tineri au fost şi sunt obligaţi să 
părăsească localitatea în căutarea unor locuri de muncă. Scăderea activităţii economice 
a localităţii a generat un impact asupra elementelor de patrimoniu şi continuă să 
reprezinte o ameninţare pentru acestea. O serie de biserici, monumente istorice şi clădiri 
rezidenţiale sunt abandonate, prezintă deteriorări structurale sau sunt într-o stare de 
conservare precară. Deoarece mina a fost închisă, situaţia tinde să se agraveze rapid.  

Conform studiilor de specialitate efectuate, o mică parte din patrimoniul cultural al 
localităţii Roşia Montană a rămas neafectat de îndelungata istorie minieră a acesteia, o 
parte a acestuia fiind totuşi păstrată în amenajarea expoziţională de la RoşiaMin.  

Trebuie subliniat că un rezultat al vastelor cunoştinţe acumulate în cei şase ani de 
derulare a programului de cercetare arheologică şi studii de patrimoniu, finanţat de 
RMGC, constă în crearea unei oportunităţi unice de a înţelege şi documenta mai bine 
evoluţia acestei comunităţi miniere cu o tradiţie de 1900 ani [Studiu de condiţii iniţiale 
asupra patrimoniului cultural – Elaborator: STANTEC CONSULTING].  

3.2.7 Situaţia economică şi socială, starea de sănătate 

În Roşia Montană există activităţi industriale din epoca premodernă într-un context rural, 
iar ca urmare mijloacele de trai sunt asigurate de locuri de muncă în sectorul minier sau 
de pensii şi de câteva activităţi agricole la scară mică. În ansamblu, ocupaţiile din 
sectorul minier au reprezentat esenţa mijloacelor de trai. Activităţile agricole de 
subszistenţă joacă un rol de “plasă de siguranţă” pentru cei mai săraci din comunitate 
care nu practică frecvent tranzacţii în numerar.  

În comunitate există 39 % persoane active (persoane care contribuie la economia 
înregistrată) şi 61 % persoane inactive (persoane care nu contribuie direct la economia 
înregistrată, nu sunt înregistrate ca şomeri, nu au loc de muncă, nu plătesc impozite, nu 
pot primi pensii sau ajutoare de boală şi pot fi implicaţi în activităţi economice 
neînregistrate).  

Mineritul reprezintă sursa principală de locuri de muncă. Companiile miniere de stat 
RoşiaMin din Roşia Montană şi Cuprumin din Abrud au reprezentat principalele surse de 
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venit, urmate de RMGC. Activitatea minei de la Roşia Montană s-a sistat în anul 2006, 
aceasta însemnând pierderea unui număr important de locuri de muncă.  

Producţia din culturile agricole este în special de subzistenţă, foarte puţin pentru 
vânzare. Principalele culturi sunt pomii fructiferi şi nutreţurile pentru animale. Agricultura 
constă în cultivarea cartofilor la scară redusă, din păşuni şi din fâneţe. Terenurile 
adecvate pentru agricultura pe loturi mici (cartofi şi alte legume) reprezintă numai 7 %. 
Accesul la maşini agricole este drastic limitat de relieful zonei. Muncile agricole se fac 
manual, iar transportul, cu căruţe cu cai. 

Sezonul turistic durează din mai până în septembrie. În afara unui număr de nouă 
prăvălii şi cinci baruri, la Roşia Montană nu există o infrastructură aferentă turismului. 
Există doar un muzeu al minelor şi o iniţiativă de drumeţie montană.  

Din punct de vedere al investiţiilor, Roşia Montană este o zonă defavorizată. Investiţiile 
sunt concentrate la Câmpeni, la Roşia Montană lipsind fluxul investiţional, cu excepţia 
celui din minerit făcut de RMGC.  

Condiţiile de trai sunt modeste. În ceea ce priveşte mediul, zona este de valoare de 
conservare redusă – resurse de apă poluate, habitate fragmentate, peisaj degradat şi în 
continuare afectată de impactul antropic. Sistemele de management al mediului 
(deşeuri, ape uzate, alimentare cu apă) sunt slab dezvoltate sau inexistente. Încălzirea 
locuinţelor se realizează cu sobe cu lemne şi cu cărbuni, ceea ce conduce la afectarea 
importantă a calităţii aerului în sezonul rece. Locuitorii nu-şi pot permite utilizarea 
energiei electrice pentru încălzire sau pentru prepararea hranei. 

Populaţia este îmbătrânită, fiind formată în principal din femei bătrâne. Există o tendinţă 
de depopulare a localităţii, tendinţă observată la nivel regional.  

Populaţia prezintă un nivel semnificativ de sărăcie şi lipsa capacităţii financiare de a 
începe afaceri. Capacitatea financiară a administraţiei publice locale este redusă. 

Conform studiului privind Condiţii de referinţă pentru sănătate, elaborat în cadrul 
studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru Proiectul minier Roşia 
Montană, populaţia din comuna Roşia Montană prezintă o incidenţă mai mare a bolilor 
cronice şi acute decât populaţia din alte localităţi din zonă. Una dintre cauzele 
importante ale acestei situaţii, identificate în cadrul studiului constă în expunerea 
populaţiei din Roşia Montană la poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. În acest 
context se aminteşte că doar o parte din populaţia comunei Roşia Montană beneficiază 
de alimentare cu apă potabilă din reţea centralizată, apă a cărei calitate este conformă 
cu reglementările în vigoare. O mare parte din populaţia comunei utilizează ca apă 
potabilă apa din pânza freatică (prin intermediul fântânilor), calitatea acestei ape 
neîncadrându-se în normele de calitate pentru apă potabilă [Condiţii de referinţă pentru 
sănătate – Elaborator: CENTRUL de MEDIU şi SĂNĂTATE CLUJ].     
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3.3 ASPECTELE RELEVANTE ALE EVOLUŢIEI PROBABILE A MEDIULUI ŞI 
A SITUAŢIEI ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN CAZUL NEIMPLEMENTĂRII 
PLANULUI PROPUS 

3.3.1 Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării proiectului ce face 
obiectul planului urbanistic zonal 

Analiza situaţiei actuale privind calitatea şi starea mediului natural şi construit a relevat 
existenţa unor probleme istorice de poluare şi de degradare ale mediului. Datorită 
incertitudinilor privind soluţionarea, cel puţin parţială, a acestor probleme, se estimează 
că în cazul în care proiectul nu se va implementa, aceste probleme se vor agrava, atât 
ca intensitate, cât şi ca extindere spaţială până în momentul în care vor fi alocate 
sursele necesare pentru reabilitarea mediului de către Guvernul României aşa cum sunt 
acestea stabilite prin Planul de Închidere a Activităţii RoşiaMin.  

Astfel, în zona studiată prin PUZ 2006 s-au evidenţiat surse importante de contaminare 
a apelor de suprafaţă şi subterane cu ape acide de mină, generate de lucrările miniere 
mai vechi sau mai recente (galerii, guri de mină, halde de roci sterile). Aceste surse au 
determinat niveluri ridicate de aciditate şi de poluare cu metale grele şi cu sulfaţi a 
pâraielor şi a apelor freatice din văile care străbat zona. Proiectul minier Roşia Montană 
prevede colectarea şi epurarea tuturor apelor acide din zona industrială, ceea ce va 
determina eliminarea unor surse actuale majore de contaminare a apelor. În cazul în 
care nu se va implementa proiectul, eliminarea acestor surse de contaminare a apelor 
de pe întreaga arie a proiectului este incertă. O parte dintre aceste surse, şi anume, cele 
asociate exploatării miniere RoşiaMin ar putea fi eliminate, nu se ştie încă după cât timp, 
dacă se vor obţine suficiente fonduri de la bugetul de stat pentru închiderea activităţilor 
şi pentru reabilitarea mediului. Alte astfel de surse existente, asociate activităţilor miniere 
vechi vor continua să afecteze mediul.  

De asemenea, în zona proiectului este de remarcat existenţa unor suprafeţe mari de 
teren perturbat (amplasamentele carierelor Cetate şi Cârnic, amplasamentele 
depozitelor de roci sterile), lipsite de covor vegetal. Aceste suprafeţe sunt supuse 
eroziunii eoliene şi intemperiilor, reprezentând surse de poluare a mediului cu praf şi cu 
ape acide încărcate cu metale grele. În zonă s-a evidenţiat fenomenul de eroziune 
accelerată a solului, în suprafaţă sau în adâncime, în văile Corna şi Roşia, frecvent 
însoţită de prăbuşiri de mal. Pe pantele complexului de halde din zona Cârnic – 
Cetăţuia, Orlea şi Oarţa fenomenul de eroziune este însoţit de prăbuşiri de pietre sau 
alunecări de materiale neconsolidate, unde vegetaţia cu rol de protecţie nu s-a putut 
instala pe cale naturală. Dacă proiectul nu se va implementa, aceste probleme ar putea 
fi rezolvate parţial, nu se ştie în ce interval de timp, prin lucrări de reabilitare a mediului 
pentru fosta exploatare minieră RoşiaMin, dacă se vor obţine suficiente fonduri de la 
bugetul de stat. Parţial însă, aceste probleme vor continua să existe, contribuind la 
degradarea continuă a mediului din zona analizată. Implementarea proiectului prevede 
operarea în condiţii stricte de protecţie a mediului, un plan foarte clar pentru reabilitarea 
mediului pe întreaga arie a proiectului, începând încă din perioada de operare, precum 
şi monitorizarea pe termen lung a calităţii şi stării mediului după închiderea activităţilor şi 
reabilitarea mediului. 
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Referitor la evoluţia mediului din punct de vedere al biodiversităţii, luând în considerare 
situaţia actuală a acestui factor de mediu şi a condiţiilor existente, se apreciază că, dacă 
proiectul nu se va implementa şi nu se vor desfăşura alte activităţi în zonă, refacerea 
acesteia va începe să se evidenţieze peste 50 – 60 ani. În cazul implementării 
proiectului, datorită prevederilor privind reabilitarea mediului, refacerea florei va începe 
în circa 20 ani de la începerea activităţilor, aceasta atrăgând după sine refacerea 
ecosistemelor în ansamblu.  

În ceea ce priveşte valorile patrimoniului cultural şi istoric, regresul economic al zonei, 
început în urmă cu câtva timp, accentuat în ultimii ani şi culminând cu închiderea în anul 
2006 a activităţilor miniere şi-a pus amprenta în mod vizibil asupra stării acestora. Aşa 
cum s-a menţionat, monumentele istorice din Roşia Montană se află în diferite stadii de 
degradare, de la fisuri minore, până la stadiul de precolaps. Conform Legii nr. 422/2001, 
responsabilitatea întreţinerii şi utilizării adecvate a monumentelor istorice revine 
proprietarului. O parte dintre clădirile de patrimoniu sunt părăsite, iar în cele mai multe 
situaţii proprietarii nu au resursele financiare necesare pentru restaurarea acestora. 
RMGC a achiziţionat 28 clădiri monument istoric pe care urmează a le restaura, 
asumându-şi totodată responsabilitatea refuncţionalizării, pentru celelalte clădiri din zona 
protejată centru istoric. RMGC are un proiect de înfiinţare a unei Fundaţii prin care să se 
poată realiza reabilitarea tuturor clădirilor monument istoric din localitate. De asemenea, 
RMGC a elaborat un plan pentru continuarea cercetărilor arheologice şi pentru 
conservarea şi valorificarea patrimoniului arheologic, istoric şi cultural. În cazul în care 
Proiectul minier Roşia Montană nu se va implementa, datorită situaţiei economice 
precare a comunităţii, degradarea patrimoniului va continua, fiind posibil ca o parte a 
monumentelor să dispară pentru totdeauna.  

3.3.2 Evoluţia probabilă a situaţiei economice şi sociale şi a stării de sănătate a 
populaţiei în cazul neimplementării planului 

După cum s-a precizat, situaţia economică şi socială a comunităţii este precară. Se 
apreciază că, în cazul neimplementării proiectului, proiect ce reprezintă o investiţie 
majoră, această situaţie va continua să evolueze negativ din următoarele motive: 

 dispariţia atât a locurilor de muncă existente în prezent în cadrul RMGC, cât şi a 
celor preconizate pentru minimum 25 ani de la începerea activităţilor; 

 dispariţia oportunităţilor pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice, 
sociale, comerciale, de servicii în comunităţile din zonă; 

 dispariţia oportunităţilor pentru îmbunătăţirea şi diversificarea calificării membrilor 
comunităţilor; 

 dispariţia oportunităţilor pentru creşterea veniturilor din taxe şi impozite la bugetele 
locale. 

În ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei, prin neimplementarea proiectului nu 
se poate aştepta o îmbunătăţire, ci, cel mult, menţinerea situaţiei actuale ca urmare a 
dispariţiei oportunităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor de trai prin diminuarea sărăciei, 
prin asigurarea unor condiţii de locuit civilizate, a unei infrastructuri de mediu adecvate şi 
a unei calităţi corespunzătoare a factorilor de mediu (apă, aer) în localitate. Astfel, în 
cazul neimplementării proiectului, localitatea Noua Roşia Montană propusă pentru 
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relocarea populaţiei, localitate prevăzută cu facilităţi moderne, nu va mai fi construită. De 
asemenea, datorită posibilităţilor financiare reduse ale bugetului comunei Roşia 
Montană, este incertă îmbunătăţirea condiţiilor privind infrastructura de mediu 
(alimentare cu apă, canalizare, gestionarea corespunzătoare a deşeurilor).  

Ca urmare, în cazul neimplementării proiectului, populaţia din zona proiectului va 
continua să fie expusă atât la poluarea mediului, cât şi la acţiunea altor factori de stres 
pentru sănătate. 
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4 ASPECTE ACTUALE DE MEDIU RELEVANTE PENTRU 
ZONA MODIFICARE PUZ ZONA INDUSTRIALĂ ROŞIA 
MONTANĂ 

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice şi 
problemele relevante de mediu pentru zona Proiectului minier Roşia Montană ce face 
obiectul planului urbanistic zonal.  

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, 
factorii/aspectele de mediu care trebuie avuţi în vedere în cadrul evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe, sunt: 

 biodiversitatea; 

 populaţia; 

 sănătatea umană; 

 fauna; 

 flora; 

 solul/utilizarea terenului; 

 apa; 

 aerul; 

 factorii climatici; 

 valorile materiale; 

 patrimoniul cultural; 

 patrimoniul arhitectonic şi arheologic; 

 peisajul. 

Pentru planul urbanistic zonal analizat, Grupul de Lucru a stabilit adăugarea, la lista de 
mai sus, a încă trei aspecte: 

 managementul deşeurilor; 

 zgomotul şi vibraţiile; 

 infrastructura rutieră/transportul. 

Problemele de mediu actuale relevante pentru zona PUZ au fost identificate pentru 
fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat 
acest mod de abordare pentru a asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le 
presupune evaluarea de mediu. Rezultatele procesului de identificare a problemelor de 
mediu actuale pentru zona studiată prin PUZ 2006 sunt prezentate în tabelul de mai jos.  
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Table 6 Probleme de mediu actuale pentru zona studiată 

Factor/aspect de mediu Probleme actuale de mediu 

Populaţia Populaţie îmbătrânită, formată în special din femei  

Depopularea zonei, rată ridicată a şomajului 

Nivel semnificativ de sărăcie, lipsa capacităţii financiare de a începe afaceri 

Populaţie calificată mai ales pentru minerit şi pentru agricultură 

Condiţii de trai modeste 

Infrastructură edilitară şi de mediu slab dezvoltată sau absentă 

Clădiri în stare avansată de uzură sau de degradare  

Agricultura se practică în special pentru subzistenţă 

Principala activitate, practicată de peste 1900 ani, este mineritul, nefiind 
dezvoltate semnificativ alte activităţi economice 

Activităţile miniere sunt în prezent sistate 

Costuri foarte mari de mediu, infrastructură, construcţii, etc.  

Lipsa de atractivitate pentru investiţii datorită izolării zonei, precum şi datorită 
problemelor menţionate mai sus 

Managementul 
deşeurilor 

În zona PUZ nu există facilităţi pentru managementul corespunzător al 
deşeurilor menajere şi al deşeurilor industriale, altele decât cele din minerit  

Deşeurile provenite din activităţile miniere derulate în trecut sunt împrăştiate, în 
general, de-a lungul cursurilor de apă, contribuind la poluarea acestora 

Deşeurile provenite din activitatea minieră a RoşiaMin sunt depozitate atât în 
zona industrială analizată (rocile sterile), cât şi în exteriorul acesteia (sterilele 
de procesare). Depozitele de roci sterile constituie surse de poluare a apelor cu 
ape acide de şiroire, nefiind prevăzute cu sisteme de colectare şi epurare a 
acestor ape. Depozitele de sterile de procesare constituie surse de poluare a 
apelor şi a aerului (praf antrenat prin eroziune eoliană). 

Activitatea minieră din cadrul RoşiaMin a încetat din mai 2006. Conform 
Planului de Încetare a Activităţii (PIA) (vezi detalii în Capitolul 2, Subcapitolul 
2.2.1.5), refacere a mediului pentru obiectivul minier de la Roşia Montană se va 
desfăşura în 2 etape. În prima etapă se vor reabilita amplasamentele care nu 
intră sub amprenta viitorului proiect minier propus de RMGC, urmând ca în faza 
a II-a, în cazul în care proiectul minier propus de către RMGC nu va fi aprobat, 
să se dezvolte şi să se implementeze planul de închidere pentru suprafeţele de 
sub amprenta licenţei RMGC (vezi Planşa nr. 7 din Anexa 6).  

În prezent este în curs de reabilitare Iazul de decantare de la Gura Roşiei. 

Deşeurile de tip municipal sau asimilabil generate în prezent în localităţile din 
zona PUZ sunt colectate în amestec şi transportate la Staţia de transfer Abrud, 
fiind ulterior transferate în judeţul Sibiu, la depozitul de la Cristian. 

Apa  Apele de suprafaţă şi subterane din straturile freatice sunt contaminate cu 
metale grele şi cu sulfaţi şi prezintă un grad ridicat de aciditate, ca urmare a 
activităţilor şi lucrărilor miniere mai vechi şi mai noi, în zonă continuând să 
existe surse de contaminare (ape acide de mină)* 

Aerul Principalele surse de poluanţi atmosferici din zona studiată şi din jurul acesteia 
sunt reprezentate de încălzirea rezidenţială (aproape exclusiv cu lemne şi cu 
cărbuni) din localităţi, de traficul rutier din interiorul şi din exteriorul localităţilor şi 
de amplasamentele nereabilitate ale facilităţilor (cariere, halde de roci sterile, 
iazuri de decantare) aferente minei Roşia Montană, a cărei activitate a fost 
sistată în anul 2006.  

Nivelurile concentraţiilor în aerul ambiental al poluanţilor principali (NOx, SO2, 
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Factor/aspect de mediu Probleme actuale de mediu 

particule, CO) se află, în general, sub valorile limită legale. Suprafeţele 
nereabilitate ale carierelor, depozitelor de roci sterile şi suprafeţele uscate ale 
iazurilor de decantare aferente minei sunt supuse eroziunii eoliene, constituind 
surse de praf ale căror rate de emisie pot deveni importante în condiţii de vânt 
moderat sau puternic şi în lipsa precipitaţiilor.  

Zgomotul şi vibraţiile Ca urmare a sistării activităţilor de extracţie a minereului, principalele surse de 
zgomot şi de vibraţii au dispărut  

În prezent, principala sursă de zgomot şi de vibraţii din zonă este reprezentată 
de traficul rutier.  

Nivelurile de zgomot generate de traficul rutier, determinate prin modelare 
matematică pe baza datelor de trafic, indică valori care se încadrează în valorile 
limită pentru protecţia populaţiei. Vibraţiile induse de trafic sunt imperceptibile. 

Biodiversitatea, flora şi 
fauna 

Ca urmare a dezvoltării fără precedent a mineritului în paralel cu activităţile 
agricole şi cu exploatarea pădurilor, zona analizată este una dintre zonele cu 
cel mai puternic impact asupra biodiversităţii din România 

Perimetrul se găseşte într-o zonă lipsită de interes major din punct de vedere al 
biodiversităţii  

Vegetaţia este complet antropomorfizată, cu prezenţe singulare pentru unele 
specii primare tipice  

Structura peisajului şi a ecosistemelor a fost profund influenţată de activităţile 
antropice, numărul habitatelor de interes din punct de vedere al conservării fiind 
astfel foarte scăzut. Este extrem de dificil a se identifica zone ce şi-au păstrat o 
oarecare integritate naturală, unde să se mai regăsească echilibre naturale 
funcţionale. 

Agricultura extensivă practicată a dus la eliminarea în totalitate a ecosistemelor 
naturale deschise, care se păstrează în cea mai mare parte sub forma unor 
agrosisteme, între care, valoroase din punct de vedere al biodiversităţii rămân 
fâneţele secundare.  

Zona proiectului poate reprezenta un exemplu clasic al interacţiunii factorilor 
naturali cu cei antropici ce şi-au pus amprenta în mod pregnant, datorită unui 
proces de lungă durată, unic cel puţin la nivel naţional, ce continuă de secole să 
îmbrace forme deosebit de agresive prin coroborarea practicilor agricole cu cele 
industriale.  

În râurile din zonă, deosebit de poluate, nu trăiesc peşti. 

Patrimoniul cultural, 
arhitectonic şi 
arheologic 

Au fost identificate 13 situri arheologice, în cadrul cărora se află 6 monumente 
istorice, ansamblul de situri istorice din Roşia Montană fiind recunoscut şi 
instituit prin desemnarea acestuia drept sit arheologic de importanţă locală şi 
înscris în Lista Monumentelor Istorice 

Mare parte a siturilor de epocă romană, atât exploatări romane de suprafaţă 
sau subterane, cât şi aşezări, necropole sau arii sacre este definitiv pierdută, 
prin distrugerea de către lucrările miniere moderne şi contemporane 

Zone întinse din cuprinsul actualei localităţi sunt acoperite de halde de steril, 
posibil suprapuse peste situri arheologice 

Intravilanul actualei localităţi suprapune (şi foarte probabil a distrus) o serie de 
situri arheologice 

În anul 2002 a fost instituită Zona protejată pentru centrul istoric al localităţii 
Roşia Montană, care include în prezent 140 de case, 3 biserici şi 2 cimitire, 
dintre care 35 de clădiri sunt catalogate ca monumente istorice. Zona 

protejată cuprinde, de asemenea, Tăul Mare, Tăul Brazi, Tăul Anghel şi zona 
Văidoaia, întreg ansamblul contribuind la peisajul cultural al arealului Roşia 
Montană. Alte 6 clădiri monument istoric sunt situate în zona industrială, 
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Factor/aspect de mediu Probleme actuale de mediu 

Proiectul fiind astfel conceput încât să nu afecteze nici una dintre aceste clădiri. 

În zona de impact a Proiectului mai există 7 biserici şi 3 case de rugăciune, 
toate amplasate în comuna Roşia Montană, inclusiv în satul Corna, precum şi 
11 cimitire: 6 în Roşia Montană, 3 în Corna şi 2 în Gura Cornei, fără a le include 
pe cele situate pe terenuri private. Lăcaşurile de cult şi cimitirele din zona 
protejată vor rămâne intacte şi neafectate de activităţile din cadrul Proiectului.  

O serie de biserici, monumente istorice şi clădiri rezidenţiale sunt abandonate, 
prezintă deteriorări structurale sau sunt într-o stare de conservare precară.  

Conform studiilor de specialitate efectuate, o mică parte din patrimoniul cultural 
al localităţii Roşia montană a rămas neafectat de îndelungata istorie minieră a 
acesteia, o parte a acestuia fiind totuşi păstrată în muzeul RoşiaMin.  

În zonă există două monumente naturale, Piatra Corbului şi Piatra Despicată  

Sănătatea umană Populaţia din comuna Roşia Montană prezintă o incidenţă mai mare a bolilor 
cronice şi acute decât populaţia din alte localităţi din zonă. Una dintre cauzele 
importante ale acestei situaţii constă în expunerea populaţiei din Roşia 
Montană la poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. Astfel, doar o parte din 
populaţia comunei Roşia Montană beneficiază de alimentare cu apă potabilă 
din reţea centralizată, apă a cărei calitate este conformă cu reglementările în 
vigoare. O mare parte din populaţia comunei utilizează ca apă potabilă apa din 
pânza freatică (prin intermediul fântânilor), apă contaminată cu metale grele şi 
cu sulfaţi. 

Infrastructura 
rutieră/Transportul 

Condiţiile de circulaţie pe drumurile (drum judeţean, drumuri comunale şi 
drumuri de exploatare) aflate pe teritoriul administrativ al comunei Roşia 
Montană sunt mediocre, ca urmare a stării avansate de uzură a sistemului 
rutier, a elementelor geometrice necorespunzătoare atât în plan, cât şi în profil 
longitudinal şi în profil transversal şi a lipsei lucrărilor periodice de întreţinere. 

Drumul judeţean şi un drum comunal sunt parţial asfaltate, celelalte fiind parţial 
pietruite sau din pământ. 

Toate drumurile au profile longitudinale cu declivitate mare, ceea ce ridică mari 
probleme privind siguranţa circulaţiei în perioadele ploioase şi iarna. Sunt 
prezente tronsoane unde lipsesc acostamentele, şanţurile pentru colectarea şi 
evacuarea apei de precipitaţii, parapeţii, lucrările de artă.  

Starea tehnică a lucrărilor de artă şi a celorlalte lucrări, acolo unde există, este 
precară.   

Intersecţiile din perimetrul intravilan al localităţii Roşia Montană pun probleme 
majore din punct de vedere al siguranţei traficului datorită lipsei de vizibilitate, 
precum şi probleme de acces determinate de ruperea bruscă a pantei 
combinată cu diferenţa mare de nivel. 

Infrastructura rutieră actuală nu corespunde necesităţilor proiectului, ceea ce a 
condus la propuneri privind modernizarea circulaţiei, incluse în PUZ analizat.  

Peisajul Mineritul din epoca modernă şi contemporană a generat o serie de efecte 
negative asupra peisajului, precum şi asupra patrimoniului istoric. Astfel, 
peisajul este afectat de cariere, de halde de steril risipite de-a lungul văilor şi de 
râuri cu apă poluată cu metale grele şi cu aciditate ridicată. 

Clădirile, inclusiv cele de patrimoniu (monumente istorice) sunt, în marea 
majoritate, în stare avansată de degradare, conferind un peisaj dezolant în 
comuna Roşia Montană. 

Solul/Utilizarea 
terenului 

Solurile sunt predominant scheletice, cu o reacţie dominantă acidă – puternic 
acidă, cu conţinut redus în humus şi cu o grosime a stratului fertil în general, 
mică. (pe 26 % din suprafaţă sub 10 cm, pe 26 % din suprafaţă între 10 cm şi 
20 cm, pe 27 % din suprafaţă între 10 cm şi 30 cm şi pe 17 % din suprafaţă 
între 20 cm şi 30 cm).  
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Factor/aspect de mediu Probleme actuale de mediu 

Învelişul de sol al zonei este slab sau mediu populat cu microfloră fungică sau 
bacteriană  

Învelişul de sol al zonei Roşia Montană nu este poluat cu metale grele. 

Solul are o favorabilitate moderată pentru păşuni şi pentru fâneţe şi mică pentru 
pomi fructiferi şi pentru cartofi. 

Zona este caracterizată de eroziunea solului şi de alunecările de teren.*  

Utilizarea terenurilor  

Relieful montan impune restricţii asupra producţiei agricole care se limitează la 
păşunat şi la producerea fânului, mai ales pe versanţii abrupţi ai văilor. Accesul 
maşinilor agricole este sever limitat datorită reliefului accidentat: cele mai multe 
activităţi sunt realizate manual, iar transportul este efectuat cel mai adesea de 
vehicule cu tracţiune animală. Nu se utilizează îngrăşăminte chimice deoarece 
aplicarea acestora este lipsită de raţiuni practice. Fermele sunt în general 
amplasate în zonele joase, din lungul văilor. 

O mare parte a versanţilor superiori ai văilor este împădurită cu foioase (în 
special fag), utilizat ca sursă de combustibil şi, din ce în ce mai mult, pentru 
producerea de cherestea destinată construcţiilor. 

O altă modalitate majoră de utilizare a terenului o reprezintă mineritul care se 
extinde în valea Roşia şi în împrejurimi şi care constă atât din lucrările recente, 
cât şi dintr-o largă zonă de lucrări miniere vechi. O mare parte din terenul pe 
care s-au desfăşurat lucrările vechi este considerat ca fiind semiabandonat, 
fără o destinaţie bine stabilită.  

În prezent există suprafeţe de teren afectate ca urmare a lucrărilor miniere şi 
care nu sunt reabilitate.*  

Principalele două limitări ale utilizării terenului în zona studiată sunt generate de 
pantele abrupte şi de grosimile mici ale stratului de sol fertil.  

O mare parte a zonei industriale şi mai ales cea propusă pentru dezvoltarea 
carierelor, este ocupată de lucrările miniere vechi. Zonele din jurul carierelor 
sunt fie acoperite cu vegetaţie, fie sunt constituite ca zone peri-urbane. Datorită 
grosimii reduse a stratului de sol şi a pantelor abrupte, potenţialul de utilizare al 
terenului este scăzut (clasa VI de bonitate a terenului). 

În zonele de vale solurile au un caracter iluvial, cu o structură friabilă şi cu o 
slabă rezistenţă la eroziune datorită absenţei liantului humic. Datorită 
perioadelor lungi de îngheţ, rata de descompunere a materialului organic cu 
formare de humus este scăzută, ceea ce împiedică levigarea elementelor 
chimice necesare creşterii plantelor. 

Solurile din zona lucrărilor miniere vechi nu pot asigura o utilizare productivă şi 
nu sunt considerate ca fiind o resursă de sol importantă. 

Pomicultura este practicată în sistem gospodăresc, condiţiile climatice, de sol şi 
de teren nefiind propice pentru plantaţiile pomicole intensive. 

Valorile materiale Resursele materiale ale zonei constau în primul rând în minereurile de aur şi de 
argint, care în prezent nu mai sunt exploatate. Exploatarea minieră care a 
funcţionat până în anul 2006 nu dispunea de o tehnologie eficientă de extragere 
a materialelor utile, astfel încât un procent semnificativ de aur şi de argint s-a 
pierdut, acesta găsindu-se în sterilele de procesare. 

Alte resurse sunt reprezentate de păduri, care ocupă o parte din zona propusă 
pentru implementarea proiectului şi care sunt utilizate parţial, precum şi de 
agregate pentru construcţie care nu sunt utilizate. 

Factorii climatici Clima este specifică zonelor montane, cu veri scurte şi cu ierni lungi, cu 
umezeală relativă a aerului ridicată şi cu cantităţi de precipitaţii relativ mari. 
Datorită acestor condiţii, fenomenul de deşertificare identificat în România (ca 
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urmare a despăduririlor neraţionale şi a schimbărilor climatice), în special în 
zonele sudice, nu este semnificativ.  

Nu există studii de specialitate cu privire la evoluţia factorilor climatici în zonă, 
dar se poate afirma că fenomenul de încălzire a climei care este evidenţiat la 
nivel global, continental şi naţional se manifestă într-o anumită măsură şi în 
zona analizată. 

În zonă se emit gaze cu efect de seră, generate în principal de arderea 
combustibililor solizi.  

* Problemă actuală de mediu identificată în Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Alba 
şi în Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru. Planurile prevăd acţiuni de 
remediere care cad în responsabilitatea MINVEST – RoşiaMin. 
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5 OBIECTIVELE DE PROTECŢIA MEDIULUI 
RELEVANTE PENTRU MODIFICARE PUZ ZONA 
INDUSTRIALĂ ROŞIA MONTANĂ 

5.1 INTRODUCERE 

Scopul evaluării de mediu pentru planuri şi programe constă în determinarea formelor de 
impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin 
evaluarea performanţelor Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului 
analizat, în raport cu un set de obiective pentru protecţia mediului. 

Se precizează că un obiectiv reprezintă un angajament, definit mai mult sau mai puţin 
general, a ceea ce se doreşte a se obţine. Pentru a se atinge un obiectiv, sunt necesare 
acţiuni concrete care, în conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite ţinte. 
Pentru măsurarea progreselor în implementarea acţiunilor, deci în realizarea ţintelor, 
precum şi, în final, în atingerea obiectivelor se utilizează indicatori, indicatorii 
reprezentând de fapt acele elemente care permit monitorizarea şi cuantificarea 
rezultatelor unui plan. 

În capitolul de faţă se prezintă obiectivele de mediu, ţintele şi indicatorii pentru planul 
analizat.  

5.2 OBIECTIVE DE MEDIU, ŢINTE ŞI INDICATORI 

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu prezentaţi în Capitolul 4 şi 
stabiliţi în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 
2001/42/CE.  

Obiectivele de mediu iau în considerare şi reflectă politicile de mediu naţionale şi ale UE 
şi au fost stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau în 
considerare obiectivele de mediu la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de 
Acţiune pentru Mediu al judeţului Alba şi, respectiv, prin Planul Regional de Acţiune 
pentru Mediu al Regiunii 7 Centru.  

Obiectivele sunt focalizate pe factorii/aspectele de mediu asupra cărora Proiectul minier 
Roşia Montană ce face obiectul planului analizat poate avea un impact semnificativ.  

În cazul PUZ 2006 ţintele constituite, de fapt, prevederile Proiectului privind reducerea 
impactului social şi de mediu, respectiv, măsurile prevăzute în planurile de management 
social şi de mediu. O listă cu planurile de management elaborate pentru proiectul minier 
este prezentată în Bibliografie. Deoarece în cazul planului supus evaluării de mediu, 
măsurile pentru reducerea impactului asupra fiecărui factor/aspect de mediu (conform 
planurilor de management social şi de mediu asociate proiectului), constituind ţinte 
pentru atingerea obiectivelor de mediu, sunt deosebit de numeroase, în Grupul de Lucru 
s-a decis ca obiectivele să fie clasificate şi prezentate în două categorii: 
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obiective strategice de mediu, reprezentând obiectivele stabilite la nivel naţional, 
comunitar sau internaţional; 
obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate 
din obiectivele strategice, precum şi obiectivele la nivel local şi regional. 

Ţintele sunt prezentate ca sinteze ale măsurilor detaliate de reducere/eliminare a 
impactului social şi asupra mediului prevăzute în planurile de management. Sintezele au 
fost realizate astfel încât să prezinte imaginea cât mai completă a măsurilor menţionate. 

Indicatorii au fost identificaţi astfel încât să permită elaborarea propunerilor privind 
monitorizarea efectelor implementării planului asupra mediului.  

Ţintele şi indicatorii s-au identificat pentru fiecare obiectiv de mediu, respectiv, pentru 
fiecare factor/aspect de mediu luat în considerare.  

În tabelul de mai jos se prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele şi 
indicatorii pentru cei 13 factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu. 
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Tabel 7 Tabel 6 Obiective, ţinte şi indicatori 

Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

Populaţia Îmbunătăţirea 
condiţiilor sociale şi 
de viaţă ale 
populaţiei 

Crearea unor condiţii civilizate 
de locuit pentru populaţia 
strămutată  

Creşterea numărului de locuri de 
muncă pentru populaţia din zonă 

Crearea condiţiilor pentru 
dezvoltarea economică a zonei 

 

Achiziţionarea de terenuri şi de bunuri de la 
populaţia necesar a fi strămutată în condiţii 
reciproc avantajoase 

Construirea, împreună cu autorităţile locale, 
pe amplasamentul de strămutare Noua 
Roşia Montană a tuturor dotărilor publice şi 
a infrastructurii moderne necesare 

Politică de angajări cu prioritate pentru 
populaţia locală 

Politică de sănătate şi instruire şi 
conştientizare probleme sănătate 

Măsuri şi iniţiative pentru creşterea 
economică a zonei: stimularea afacerilor, 
cofinanţarea de proiecte, dezvoltarea 
capacităţii administraţiei locale de a planifica 
şi a utiliza adecvat mai multe resurse, 
îmbunătăţirea formării şi calificării 
profesionale, conducând la creşterea 
capacităţii pentru satisfacerea cerinţelor 
RMGC şi ale altor agenţi economici, crearea 
şi promovarea localităţii Roşia Montană şi a 
zonei ca centru de excelenţă pentru 
tehnologie minieră, experienţă de dezvoltare 
durabilă, construcţii, arheologie, patrimoniu 
prin stabilirea unor industrii durabile 
economic, etc. 

Dezvoltarea localităţii ca aşezare atractivă 
cu standarde ridicate de calitate a vieţii, pe 
baza principiilor de dezvoltare durabilă 

Număr şi tipuri de dotări publice în Noua 
Roşia Montană şi în Roşia Montană 

Utilităţi aferente locuinţelor  

Număr de locuri de muncă create/angajări 
în cadrul RMGC 

Responsabilitatea socială a RMGC 

Programe de instruire organizate de RMGC 

Nivelul impozitelor şi redevenţelor plătite de 
RMGC  

Numărul unităţilor economice/comerciale 
nou apărute în zonă 

Noi iniţiative: număr, sectoare, scop 

Numărul foştilor angajaţi RoşiaMin, angajaţi 
de RMGC  

Sume plătite de RMGC ca despăgubiri  

Numărul foştilor angajaţi RoşiaMin 
recalificaţi şi angajaţi în alte activităţi 

Modificări ale pieţei imobiliare 

Modificări ale cifrelor de afaceri/profitului 
pentru firme noi/existente 

Sume câştigate şi cheltuite în comunitate 

Preţ şi cost de trai în comunitate 

Efecte asupra persoanelor vulnerabile 

Facilităţi de învăţământ post-liceal, 
solicitanţi, cursuri, discipline de instruire 

Dotări mai bune în şcoli 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

Managementul 
deşeurilor 

Respectarea 
legislaţiei privind 
colectarea, tratarea 
şi depozitarea 
deşeurilor 

Reducerea degradării solului prin 
diminuarea suprafeţelor ocupate 
cu deşeuri din minerit 

Diminuarea poluării solului şi a 
apelor prin depozitarea 
corespunzătoare a deşeurilor din 
minerit* 

Colectarea, tratarea şi 
depozitarea deşeurilor 
industriale (altele decât cele din 
minerit), a deşeurilor din 
construcţii, demolări şi a 
deşeurilor asimilabil menajere în 
conformitate cu prevederile 
legale 

Reabilitarea progresivă a perimetrului după 
închiderea activităţilor prin acoperire şi 
revegetare. 

Denocivizarea cianurii înainte de evacuarea 
în iazul de decantare 

Proiectarea, construirea şi operarea 
sistemului iazului de decantare în 
conformitate cu cele mai bune tehnici 
disponibile 

Proiectare şi construire în conformitate cu 
standardele naţionale şi internaţionale, Plan 
de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi 
deversări accidentale 

Denocivizarea cianurii înainte de evacuarea 
în iazul de decantare 

Reducerea suprafeţei ocupate de depozitul 
de deşeuri ca urmare a umplerii carierelor 
Cârnic, Jig şi Orlea cu roci sterile 

Colectarea şi epurarea apelor din 
perimetrele depozitelor 

Managementul deşeurilor industriale, de 
construcţie/demolare şi asimilabil menajere 
în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare 

Cantităţi de deşeuri pe tipuri 

Compoziţie deşeuri pe tipuri 

Documente de raportare 

Documente de expediţie şi facturi emise de 
operatorii de deşeuri pentru deşeurile 
transportate în afara amplasamentului 
zonei industriale 

Parametrii iazului de decantare 

Apa  Limitarea poluării 
la niveluri care să 
nu producă un 
impact semnificativ 
asupra calităţii 
apelor (apa de 
suprafaţă, apa 
potabilă, apa 
subterană)  

Eliminarea poluării apelor de 
suprafaţă datorată evacuării 
apelor de mină, exfiltratului 
haldelor de steril şi a apelor 
uzate provenind din iazurile de 
decantare* 

Eliminarea poluării apelor 
subterane şi a apei potabile 

Elaborare plan de management al deşeurilor 

Lichidarea practicilor actuale de depozitare 
necontrolată a deşeurilor pe amplasament 

Utilizarea de celor mai bune practici de 
management al calităţii apelor prin 
evacuarea de sedimente poluate pe 
porţiunile perturbate: realizarea iazului de 
decantare şi a iazului Cetate vor permite 

Indicatori specifici de calitate a apelor care 
să permită: compararea cu condiţiile iniţiale 
şi identificarea tendinţelor de evoluţie, 
monitorizarea performanţelor proiectului, 
verificarea eficienţei măsurilor de 
prevenire/diminuare, îmbunătăţirea 
sistemelor de management al mediului:  

Indicatori pentru monitorizarea măsurilor de 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

Menţinerea debitelor salubre în 
pâraiele Roşia şi Corna 

colectarea şi reţinerea sedimentelor 
antrenate de pe perimetrele perturbate 
istoric sau de proiect  

Asigurarea debitelor salubre în pâraiele 
Roşia şi Corna, restricţii la captare în condiţii 
de debit scăzut şi devierea apelor meteorice 
neafectate şi a apelor de suprafaţă din 
amonte de proiect în jurul perimetrelor 
miniere şi evacuarea acestora în aval de 
barajele de gospodărire a apelor 

Suplimentarea debitelor în pâraiele Roşia şi 
Corna pentru a menţine debitele salubre, 
colectarea şi tratarea apelor subterane 
extrase şi evacuarea acestora în pârâul 
Roşia în scopul reducerii aportului de apă 
subterană în apele de suprafaţă prin 
asecarea carierelor 

Bariere hidraulice la baza structurilor de 
acumulare, devierea şiroirilor în jurul 
haldelor, colectarea tuturor exfiltraţiilor şi 
şiroirilor din halde, epurarea tuturor 
evacuărilor de ape poluate din văile Corna şi 
Roşia pentru a evita poluarea apelor de 
suprafaţă şi subterane cu ape acide 
rezultate din şiroiri de pe haldele de roci 
sterile  

Prevenirea pierderilor accidentale, 
realizarea de cuve şi sisteme de retenţie 
secundară, sisteme captare şi recirculare, 
tehnologie în sistem închis, tratarea cianurii, 
bariere hidraulice, sisteme captare exfiltraţii 
din iazul de decantare, cu repompare şi 
recirculare în proces, sistem epurare 
suplimentară în lagune, iaz de decantare cu 
capacitate mare, sistem secundar de 

management: 

- Număr de proceduri elaborate şi 
implementate, cu specificarea activităţilor 
cărora li se adresează acestea; 

- Documentarea urmăririi aplicării 
procedurilor pentru managementul 
mediului. 

 

Indicatori pentru monitorizarea măsurilor 
tehnice: 

- Sistemele pentru controlul emisiilor de 
poluanţi în apă; 

- Eficienţa sistemelor pentru controlul 
emisiilor de poluanţi în apă.  
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

monitorizare a apei subterane în aval de iaz, 
care poate fi convertit în sistem terţiar de 
recuperare 

Colectare ape uzate menajere, epurare şi 
evacuare în iazul de decantare 

Refacerea vegetaţiei pentru a preveni 
eroziunea solului, menţinerea sistemului de 
control şi monitorizare a procesului de 
eroziune până la stabilizarea 
amplasamentului în perioada de 
închidere/post-închidere 

Tratarea apei din lacul de carieră Cetate, 
asigurând cerinţele de descărcare în valea 
Roşiei, menţinerea staţiei de epurare ape 
acide atât cât va fi necesar, menţinerea 
debitelor salubre în văile Cornei şi Roşiei în 
scopul reducerii aportului de apă subterană 
în apele de suprafaţă în perioada de 
închidere/post-închidere  

Notă: 

Ţintele includ, între altele, colectarea şi 
epurarea apelor industriale (inclusiv a apelor 
acide de mină), precum şi reabilitarea 
obiectivelor miniere după închiderea 
activităţilor**   

Aerul Limitarea emisiilor 
în aer la niveluri 
care să nu 
genereze un 
impact semnificativ 
asupra calităţii 
aerului în zonele 
cu receptori 
sensibili 

Respectarea valorilor limită 
legale pentru concentraţiile de 
poluanţi la emisie (surse 
staţionare dirijate, surse mobile) 

Respectarea valorilor limită la 
emisie stabilite de autoritatea 
competentă de mediu pentru 
instalaţiile IPPC 

Stropirea cu apă a materialelor (pământ, 
agregate), program de control al prafului 
pentru suprafeţele de drum neasfaltate, în 
perioadele uscate, prin intermediul 
camioanelor cisternă şi prin utilizarea 
substanţelor chimice pentru fixarea prafului 

Încetarea activităţilor generatoare de praf în 
situaţii de vânt puternic 

Indicatori pentru monitorizarea măsurilor de 
management: 

- Număr de proceduri elaborate şi 
implementate, cu specificarea activităţilor 
cărora li se adresează acestea; 

- Documentarea urmăririi aplicării 
procedurilor pentru managementul 
mediului. 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

Reducerea emisiilor de poluanţi 
de la sursele nedirijate astfel 
încât nivelurile de poluare în 
zonele cu receptori sensibili 
(populaţie, floră, ecosisteme) să 
respecte valorile limită legale. 

Acţiuni de monitorizare şi 
corectare/prevenire în funcţie de necesităţi 

Stabilirea şi impunerea unor limitări de 
viteză la deplasarea vehiculelor 

Includerea de specificaţii privind eficienţa 
carburantului la achiziţie/leasing de vehicule 
şi utilaje motorizate, utilizarea de carburanţi 
cu conţinut redus de sulf 

Proceduri de planificare pentru întreţinerea 
regulată a vehiculelor şi utilajelor mobile 

Proceduri pentru minimalizarea înălţimii de 
cădere în manevrarea/amplasarea 
materialelor 

Utilizarea de gaze petroliere lichefiate pentru 
instalaţiile de încălzire 

Utilizarea de filtre cu saci textili la silozurile 
de ciment/var 

Utilizarea de sisteme cu ceaţă la concasorul 
de agregate 

Utilizarea de generatoare de energie 
electrică dotate cu sisteme de reducere 
catalitică neselectivă a emisiilor 

Utilizarea de vehicule şi de utilaje mobile 
dotate cu motoare performante care să 
asigure emisii de poluanţi sub valorile limită 
legale 

Utilizarea de sisteme cu ceaţă la concasorul 
de agregate şi la toate punctele generatoare 
de praf din incinta uzinei de procesare 
(încărcare concasor, transfer minereu 
concasat, etc.) 

Utilizarea de scrubere umede pentru 

 

Indicatori pentru monitorizarea măsurilor 
tehnice: 

- Sistemele pentru controlul emisiilor de 
poluanţi montate; 

- Caracteristicile tehnice ale 
echipamentelor staţionare şi mobile; 

- Caracteristicile geometrice ale coşurilor 
de dispersie. 

 

Indicatori pentru monitorizarea şi 
raportarea calităţii aerului: 

- Concentraţii de poluanţi la emisie pentru 
sursele dirijate; 

- Inventarul anual al emisiilor de poluanţi; 

- Număr şi tipuri echipamente de 
monitorizare a calităţii aerului ambiental şi 
a parametrilor meteorologici, locuri 
amplasare; 

- Concentraţii de poluanţi (particule în 
suspensie, depuneri uscate şi umede, oxizi 
de azot, monoxid de carbon) în aerul 
ambiental în zonele populate; 

- Parametrii meteorologici; 

- Număr rapoarte de mediu elaborate 
anual; 

- Autorităţi cărora le-au fost transmise 
rapoarte/informări de mediu; 

- Modul de informare/avertizare a 
publicului. 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

reducerea emisiilor de la celulele de 
electroliză, de la cuptoarele de reactivare a 
cărbunelui activ, de la retorta de recuperare 
a mercurului, de la instalaţia de hidratare a 
varului, de la rezervorul de stocare a 
cianurii, de la cuptoarele de topire, de la 
concasorul şi de la pulverizatorul de zgură 

Utilizarea unui sistem de spălare 
acidă/neutralizare a cărbunelui de la 
instalaţia de spălare acidă şi neutralizare a 
cărbunelui activ 

Construirea de coşuri de dispersie la uzina 
de procesare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de dispersie a poluanţilor 

 

Zgomotul şi 
vibraţiile 

Limitarea, la surse, 
a poluării fonice în 
zonele cu receptori 
sensibili la zgomot 

Limitarea 
nivelurilor de 
vibraţii   

Respectarea valorilor limită 
legale pentru protejarea 
receptorilor sensibili la poluarea 
fonică 

Protejarea receptorilor sensibili 
la vibraţii  

Consultare continuă cu locuitorii din zonă în 
legătură cu impactul generat de zgomot şi 
vibraţii 

Amplasarea optimă a drumurilor de 
transport/acces, a uzinei de procesare şi a 
altor facilităţi 

Instalarea de berme şi diguri de pământ cu 
rolul de bariere acustice permanente pentru 
ariile sensibile din cadrul zonei industriale  

Adoptarea unei strategii de lucru în carieră, 
astfel încât să rămână permanent un ecran 
între carieră şi receptorii sensibili  

Construirea drumurilor, pe cât posibil, în 
debleuri  

Monitorizarea zgomotului şi vibraţiilor 
ambientale şi iniţierea de acţiuni de 
corectare acolo unde este necesar  

Indicatori pentru monitorizarea măsurilor de 
management: 

- Număr de proceduri elaborate şi 
implementate, cu specificarea activităţilor 
cărora li se adresează acestea; 

- Documentarea urmăririi aplicării 
procedurilor pentru managementul 
mediului. 

 

Indicatori pentru monitorizarea măsurilor 
tehnice: 

- Măsurile pentru reducerea nivelurilor de 
zgomot şi de vibraţii implementate. 

 

Niveluri de zgomot la receptori 

Niveluri de vibraţii la receptori 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

Implementarea procedurilor de puşcare 
controlată, incluzând tehnici de întârziere de 
tip Nonel  

Planificarea activităţilor de puşcare la orele 
de zi şi evitarea executării acestora în 
condiţii meteorologice defavorabile  

Monitorizarea regulată a impactului auditiv şi 
vibraţional pentru activităţile de puşcare şi, 
după caz, iniţierea unor măsuri de ajustare a 
planurilor de puşcare  

Achiziţionarea unor echipamente noi care să 
îndeplinească cerinţele Directivei 
2000/14/CE  

Echiparea vehiculelor şi utilajelor mobile cu 
scuturi izolatoare şi absorbante pentru 
zgomot  

Administrarea corespunzătoare a parcului 
de vehicule şi de utilaje pentru a se utiliza 
un număr minim  

Încorporarea unor caracteristici de protecţie 
auditivă la proiectarea uzinei de procesare şi 
montarea de echipamente pentru atenuarea 
zgomotului  

Proceduri de operare standard pentru 
întreţinerea vehiculelor/utilajelor  

Planificarea/decalarea livrărilor importante în 
cursul zilei  

Limitarea vitezei de trafic  

Utilizarea de autobuze pentru transportul 
personalului în vederea reducerii traficului  

Implementarea, după caz, a măsurilor de 
reducere a zgomotului la receptor  
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

Biodiversitatea, 
flora şi fauna 

Limitarea 
impactului negativ 
asupra 
biodiversităţii, florei 
şi faunei 

Conservarea, protecţia, 
refacerea şi reabilitarea 
ecologică 

Protejarea speciilor şi habitatelor 
rare 

Monitorizarea habitatelor şi 
speciilor sălbatice 

Promovarea eticii de 
administrare 

Replantări şi reintroducerea unor forme 
asemănătoare de folosinţă a terenurilor, 
acolo unde va fi posibil în perioada de 
închidere/reabilitare  

Reacoperirea completă cu vegetaţie în 
etapa de închidere/reabilitare a 
amplasamentului, cu specii autohtone, în 
scopul refacerii comunităţilor de plante şi a 
modelelor naturale  

Renaturarea zonei după închidere  

Tăierea treptată a pădurii, evitarea 
defrişărilor în perioadele de cuibărit şi 
gospodărirea corespunzătoare a zonelor de 
conservare  

Refacerea zonelor umede încă din etapa de 
construcţie  

Construirea de tuneluri şi coridoare 
ecologice  

Conservarea clădirilor în care există colonii 
de lilieci  

Aplicarea, în pădurile de la periferia zonei 
proiectului, de practici pentru îmbunătăţirea 
stării avifaunei  

Înfiinţarea unei reţele ecologice 
compensatorii  

Niveluri de habitat, specii şi administrare în 
raport cu condiţiile de referinţă 

Modificări ale suprafeţelor habitatelor şi 
speciilor: cartare anuală (distribuţia 
habitatelor, structura vegetaţiei), 
monitorizarea speciilor faunei sălbatice 

Coridoare de vegetaţie plantate 

Zone de protecţie a mediului amenajate 

Parcele de habitat protejat 

Patrimoniul 
cultural, 
arhitectonic şi 
arheologic 

Minimizarea 
impactului negativ 
asupra 
patrimoniului 
cultural, 
arhitectonic şi 
arheologic  

Protejarea şi conservarea 
patrimoniului cultural, 
arhitectonic şi arheologic 

Protejarea monumentelor 
naturale 

Instituirea Zonei Protejate pentru centrul 
istoric al comunei Roşia Montană, care 
include şi alte perimetre construite, precum 
şi arii naturale (este în curs de elaborare 
PUZ – Centrul Istoric Roşia Montană care 
va constitui cadrul legal pentru 
implementarea măsurilor de conservare, 

Acţiuni din cadrul Planului de management 
al patrimoniului cultural implementate 

Starea clădirilor monument istoric în raport 
cu starea actuală a acestora şi cu 
prevederile specifice din planul de 
management 

Rezultatele cercetării arheologice 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Page 146 of 302 

Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

reabilitare şi valorificare a patrimoniului)  

Instituirea statutului de arii protejate pentru 
Dealul Carpeni, sectorul minier Catalina 
Monuleşti, monumentul funerar roman de la 
Tău Găuri, Piatra Corbului  

Conceperea proiectului minier astfel încât să 
nu afecteze clădirile monument istoric  

Angajamentul RMGC de a menţine în stare 
de conservare cele 41 clădiri monument 
istoric, precum şi de renovare a clădirilor 
monument istoric şi a caselor pe care le 
deţine în proprietate  

Stimularea măsurilor referitoare la sectorul 
economic şi la alte sectoare de activitate 
prin măsuri legale pentru protecţia 
monumentelor istorice  

Asumarea de către RMGC a obligaţiei de a 
asigura resursele financiare pentru orice 
reabilitări necesare monumentelor istorice, 
în eventualitatea producerii unor deteriorări 
generate de vibraţii pe parcursul derulării 
proiectului 

Program de consultare, aflat în desfăşurare, 
cu reprezentanţii congregaţiilor religioase 
pentru mutarea/închiderea/relocarea 
bisericilor, cu asigurarea fondurilor necesare  

Relocarea cimitirelor de pe valea Cornei, cu 
prevederea fondurilor necesare, în 
conformitate cu legislaţia şi alocarea de 
teren pentru noile cimitire din localitatea 
Noua Roşia Montană  

Menţinerea mormântului eroului local Simion 
Balint şi a accesului la acesta  

preventive din sectoarele Orlea şi Ţarina 

Noi descoperiri arheologice 

Nivelul resurselor alocate de RMGC    
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

Continuarea investigaţiilor privind siturile 
arheologice, conservarea şi restaurarea „in 
situ” a acestora  

Protocol pentru descoperiri întâmplătoare, în 
scopul protejării, conservării şi valorificării 
acestora  

Contribuţie la asigurarea conservării şi 
valorificării patrimoniului mobil şi a 
patrimoniului minier, precum şi la înfiinţarea 
noului muzeu al mineritului  

Sănătatea umană Protecţia sănătăţii 
umane 

Menţinerea calităţii factorilor de 
mediu sub valorile limită legale 
pentru protecţia sănătăţii 
populaţiei 

Stabilirea amplasamentului pentru 
dezvoltarea noii localităţi (Noua Roşia 
Montană) destinate relocării populaţiei din 
zona industrială într-un areal în care 
calitatea mediului nu este afectată de 
activităţile proiectului 

Dotarea localităţii Noua Roşia Montană cu o 
infrastructură corespunzătoare privind 
managementul deşeurilor, alimentarea 
centralizată cu apă potabilă şi cu energie 
electrică, canalizare, transport, îngrijire a 
sănătăţii, ceea ce conduce la creşterea 
gradului de confort şi la îmbunătăţirea 
sănătăţii 

Implementarea măsurilor pentru reducerea 
poluării aerului, a nivelurilor de zgomot şi 
vibraţii şi a celor privind prevenirea şi 
combaterea situaţiilor de urgenţă  

Monitorizarea continuă a calităţii aerului în 
localităţile potenţial afectate de proiect şi 
oprirea activităţilor în cazurile în care apare 
probabilitatea de depăşire a valorilor limită  

Infrastructura comunităţii 

Serviciile medicale: accesul populaţiei la 
serviciile medicale, număr de vizite, rata 
mortalităţii/morbidităţii 

Indicatori specifici pentru calitatea factorilor 
de mediu (apă, aer, zgomot, vibraţii, sol) 

Infrastructura Îmbunătăţirea Asigurarea desfăşurării traficului Implementarea prevederilor planului Componenţa noii infrastructuri rutiere din 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

rutieră/Transportul infrastructurii 
rutiere, 
minimizarea 
impactului generat 
de transportul 
materialelor  

în interiorul şi în exteriorul zonei 
industriale în condiţii de 
siguranţă 

Modernizarea infrastructurii 
rutiere existente  

Reducerea emisiilor de poluanţi 
generate de traficul rutier  

urbanistic zonal şi ale proiectului ce face 
obiectul acestui plan, cu privire la 
modernizarea infrastructurii rutiere din 
exteriorul zonei industriale, precum şi la 
realizarea drumurilor de acces şi 
tehnologice din interiorul zonei 

Utilizarea de vehicule cu emisii reduse de 
poluanţi 

Evaluare şi selectare servicii de livrare şi 
transport de bună reputaţie 

Stabilirea de clauze contractuale şi 
responsabilităţi referitoare la sănătate, 
siguranţă şi mediu ale furnizorilor şi 
transportatorilor 

Substanţele chimice şi explozivii vor fi 
achiziţionaţi, transportaţi şi manevraţi în 
conformitate cu standardele internaţionale şi 
române 

Monitorizarea livrărilor de carburanţi şi 
substanţe chimice şi raportarea zilnică 

Planificarea strategică, programarea şi 
modificarea traseelor de livrare pentru 
evitarea drumurilor care traversează 
localităţi şi pentru evitarea traficului intens 

Protocoale de comunicare cu şoferii 

Consultarea autorităţilor locale cu privire la 
programul şi practicile de transport ale 
substanţelor chimice, precum şi la trasee 
alternative şi alte măsuri de minimizare 
posibile 

Scheme de cooperare pentru intervenţii în 
caz de poluare accidentală/situaţii de 
urgenţă 

zonă 

Indicatori cu privire la starea drumurilor 

Proceduri standard pentru prevenirea 
accidentelor şi pentru intervenţie referitoare 
la transportul materialelor  

Livrări de carburanţi şi de substanţe 
chimice 

Trasee de transport al carburanţilor, al 
substanţelor chimice şi al deşeurilor 
periculoase 

Transportatori selectaţi, clauze 
contractuale şi responsabilităţi ale acestora 
cu privire la sănătate şi mediu 

Protocoale de comunicare cu şoferii 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

Planificarea strategică, programarea şi 
modificarea traseelor de transport al 
deşeurilor pentru evitarea drumurilor care 
traversează localităţi şi pentru evitarea 
traficului intens 

Consultarea autorităţilor locale cu privire la 
programul şi practicile de transport ale 
deşeurilor, precum şi la trasee alternative şi 
alte măsuri de minimizare posibile 

Instruirea angajaţilor cu privire la cerinţele 
RMGC legate de siguranţa circulaţiei, 
limitarea vitezei, respectarea regulilor de 
circulaţie 

Construirea de parcări desemnate 

Cerinţe ale RMGC de achiziţie a cianurii de 
sodiu exclusiv sub formă solidă (brichete), în 
recipiente atestate 

Planificarea strategică, programarea şi 
modificarea traseelor de transport al cianurii 
pentru evitarea drumurilor care traversează 
localităţi şi pentru evitarea traficului intens 

Evaluarea atentă şi evitarea oricărei 
ameninţări credibile de acte de protest sau 
terorism prin legătura cu forţele de poliţie 
sau organizaţiile de siguranţă 

Utilizarea sistemelor automate (GPS) de 
urmărire a deplasărilor vehiculelor 

Consultarea autorităţilor locale cu privire la 
programul şi practicile de transport ale 
cianurii, precum şi la trasee alternative şi 
alte măsuri de minimizare posibile 

Selectarea unor firme de transport/pază şi 
protecţie autorizate şi obligate prin garanţii şi 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

planificare strategică, programarea şi 
modificarea traseelor de livrare 

Scheme de mobilizare şi de intervenţie în 
caz de urgenţă împreună cu autorităţile 
locale şi regionale pe traseele de transport 
afectate 

Peisajul Minimizarea 
impactului asupra 
peisajului  

Menţinerea, în măsura 
posibilului, a trăsăturilor de 
continuitate a formei terenului şi 
minimizarea schimbărilor 
topografice 

Organizarea sistemelor de spaţii 
verzi şi construcţii astfel încât să 
se realizeze continuitatea cu 
peisajul natural şi să se creeze 
ansambluri cât mai estetice 

Refacerea reliefului în amplasamentele 
carierelor Cârnic, Jig şi Orlea prin 
reumplerea cu roci sterile, acoperirea cu sol 
şi vegetarea acestora 

Proiectare arhitectonică adecvată integrării 
noilor structuri topografice în mediul 
înconjurător, conform recomandărilor 
standardelor în vigoare 

Recrearea, în etapa de închidere/reabilitare, 
a peisajelor tradiţionale prin replantări şi prin 
reintroducerea unor forme asemănătoare de 
folosinţă a terenurilor, acolo unde va fi 
posibil 

Reacoperirea completă cu vegetaţie în 
etapa de închidere/reabilitare a 
amplasamentului, cu specii autohtone, în 
scopul refacerii comunităţilor de plante şi a 
modelelor naturale 

Introducerea în circuitul turistic a ariilor 
protejate, conservarea şi reabilitarea 
resurselor naturale 

Măsuri specifice de atenuare a impactului 
vizual în toate etapele proiectului 

Tipuri şi număr de acţiuni pentru 
diminuarea impactului asupra peisajului în 
etapele de construcţie, operare şi 
dezafectare 

Tipuri şi număr de acţiuni pentru refacerea 
mediului în etapa de închidere 

Parametri specifici pentru etapa de 
închidere, cu privire la stabilitatea fizică a 
carierelor, depozitelor de roci sterile, 
bazinului iazului de decantare şi barajului 
iazului de decantare, precum şi cu privire la 
stabilitatea biologică a tuturor 
amplasamentelor 

Solul/Utilizarea 
terenului 

Limitarea 
impactului negativ 
asupra solului 

Reducerea degradării solului ca 
urmare a activităţilor de 
decopertare, excavare, 
depozitare asociate exploatării 

Amenajarea de spaţii betonate izolate, 
prevăzute cu sisteme de colectare a 
scurgerilor accidentale şi, după caz, cu 
separatoare de ulei, pentru zonele de 

Indicatori specifici pentru starea terenurilor 
şi pentru calitatea solului 

Program de monitorizare a măsurilor 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

miniere* 

Diminuarea poluării solului prin 
depozitarea corespunzătoare a 
minereurilor sărace şi a rocilor 
sterile* 

Reducerea poluării solului din 
activităţi conexe  

descărcare a substanţelor 
chimice/carburanţilor 

Depozitarea substanţelor 
chimice/carburanţilor pe cât posibil în spaţii 
acoperite, dotate cu cuve de retenţie 

Gestionarea corespunzătoare a substanţelor 
chimice şi a carburanţilor, inclusiv a 
deşeurilor periculoase provenite de 
sistemele/materialele de depoluare 

Dotarea amplasamentului uzinei de 
procesare cu un sistem de scurgere către un 
iaz impermeabilizat de colectare a şiroirilor 
de pe versanţi şi a scurgerilor de pe 
amplasament 

Amenajarea unui depozit temporar asigurat 
de deşeuri periculoase, prevăzut cu spaţii 
separate, bazine de retenţie, sisteme de 
drenare care să împiedice amestecul de 
materiale incompatibile şi să capteze 
eventualele scurgeri; deşeurile vor fi 
depozitate temporar în recipiente adecvate, 
dar nu mai mult de 3 ani în cazul tratării 
ulterioare sau de 1 an în cazul depozitării 
acestor deşeuri 

Colectare în recipiente/containere şi 
eliminare la un depozit autorizat 

Utilizarea de vehicule şi de utilaje mobile 
dotate cu motoare care să respecte cele mai 
stricte standarde de emisie 

Program de întreţinere curentă a vehiculelor 
şi a utilajelor mobile 

Monitorizarea conţinutului acid al particulelor 
depuse în ariile protejate şi implementarea, 

pentru protecţia stării şi calităţii solului  
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

după caz, a unor măsuri corective 

Implementarea programului de control al 
prafului de pe arterele de trafic (stropire, 
aplicare substanţe chimice stabilizatoare) 

Depozitarea solului vegetal decopertat şi 
utilizarea acestuia pentru reabilitarea 
amplasamentului 

Reabilitarea întregului amplasament prin 
acoperire cu sol şi revegetare, în scopul 
redării în folosinţa iniţială sau în alte scopuri 

Crearea unui lac de carieră la Cariera 
Cetate pentru păstrarea resurselor în scopul 
unor utilizări extractive ulterioare 

Instalarea de sisteme de detectare a 
scurgerilor din conducte şi de sisteme de 
oprire automată a pompelor 

Programe periodice de inspecţie pentru 
asigurarea integrităţii conductei de steril şi a 
sistemelor de urgenţă aferente 

Proiectarea iazului impermeabilizat de 
colectare a apelor pluviale şi a poluărilor 
accidentale astfel încât să primească 
scurgeri din porţiunea înaltă de lângă uzina 
de procesare 

Scurgerile potenţiale din conducta de steril, 
în punctul cel mai înalt, vor fi dirijate într-o 
serie de bazine de captare din care sterilul 
poate fi pompat în iaz 

Valorile materiale Maximizarea 
utilizării 
materialelor 
existente 

Utilizarea unor tehnologii 
eficiente de extragere a aurului 
şi argintului 

Utilizarea, în cea mai mare 

Utilizarea de tehnologii avansate de 
extracţie şi de procesare în vederea 
diminuării la minimum a pierderilor de 
metale preţioase 

Procentul de recuperare a metalelor 
preţioase extrase din minereu 

Tipuri şi cantităţi de materiale locale 
utilizate 
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Factor/aspect de 
mediu 

Obiective  
strategice de 

mediu 

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori 

măsură posibilă, a resurselor 
materiale locale (lemn, agregate, 
etc.) în vederea reducerii 
costurilor şi a impactului asupra 
mediului generat de transport 

Protejarea proprietăţii  

Utilizarea în cea mai mare măsură posibilă a 
materialelor locale (lemn, agregate), 
reducându-se atât costurile, cât şi impactul 
asupra mediului ca urmare a transportului 

Deschiderea celor două cariere de agregate 
din zona industrială în vederea utilizării 
acestor materiale la construirea drumurilor şi 
a altor facilităţi necesare proiectului 

Achiziţionarea terenurilor/gospodăriilor din 
zona proiectului pe baza unor tranzacţii 
reciproc avantajoase, oferirea de soluţii 
alternative (strămutare, relocare), cu 
asigurarea bugetului necesar 

Amenajarea zonelor de strămutare (Noua 
Roşia Montană, Alba Iulia) la standarde 
corespunzătoare locuirii civilizate 

Tipuri şi număr acţiuni de 
strămutare/relocare şi costuri asociate 

Factorii climatici Reducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

Reducerea emisiilor de CO2 de 
la sursele staţionare şi mobile 

Utilizarea drept combustibil a gazelor 
petroliere lichefiate, instalarea de cazane de 
mare randament pentru producerea 
agentului termic, în vederea reducerii 
consumului de combustibil, utilizarea de 
vehicule şi de utilaje mobile dotate cu 
motoare cu consumuri reduse de carburant 

Inventarul anual al emisiilor de gaze cu 
efect de seră pe tipuri de surse 

* Obiectiv de mediu la nivel local şi la nivel regional, inclus în Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Alba şi în Planul de Acţiune pentru 
Mediu al Regiunii 7 Centru 

** Ţintă/acţiune specifică la nivel local şi la nivel regional, inclusă în Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Alba şi în Planul de Acţiune 
pentru Mediu al Regiunii 7 Centru 
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6 METODOLOGIA DE EVALUARE A EFECTELOR 
ASUPRA MEDIULUI GENERATE DE MODIFICARE PUZ 
ZONA INDUSTRIALĂ ROŞIA MONTANĂ 

6.1 INTRODUCERE 

Cerinţele HG nr. 1076/2004 prevăd să fie evidenţiate efectele semnificative asupra 
mediului determinate de implementarea planului supus evaluării de mediu. Scopul 
acestor cerinţe constă în identificarea, predicţia şi evaluarea formelor de impact 
generate de implementarea planului.  

În cazul Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului evaluat în prezentul 
raport există o multitudine de forme de impact asupra factorilor/aspectelor de mediu, 
forme de impact ce prezintă diferite magnitudini, durate şi intensităţi. În vederea evaluării 
sintetice a impactului potenţial asupra mediului, în termeni cât mai relevanţi, au fost 
stabilite categorii de impact care să permită evidenţierea efectelor potenţial semnificative 
asupra mediului generate de implementarea planului, respectiv, a proiectului minier. 

Pentru a evalua impactul asupra celor treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi s-
au stabilit, pentru fiecare dintre aceştia, câte o serie de criterii specifice care să permită 
evidenţierea, în principal, a impactului semnificativ.  

În cele de mai jos se prezintă categoriile de impact şi criteriile pentru evaluarea 
impactului, stabilite cu consultarea Grupului de Lucru.   

6.2 CATEGORII DE IMPACT 

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe necesită identificarea impactului 
semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut în vedere.  

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, 
durata sau intensitatea sa alterează un factor sensibil de mediu”.  

Conform cerinţelor HG nr. 1076/2004, efectele potenţiale semnificative asupra 
factorilor/aspectelor de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, 
sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative.  

În vederea evaluării impactului activităţilor proiectului ce face obiectul PUZ 2006 s-au 
stabilit şase categorii de impact. Evaluarea impactului se bazează pe criteriile de 
evaluare prezentate în subcapitolul 6.3 şi a fost efectuată pentru toţi factorii/aspectele de 
mediu stabiliţi/stabilite a avea relevanţă pentru planul analizat.  

Evaluarea şi predicţia impactului s-au efectuat pe baza modelelor şi metodelor expert.  
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Principiul de bază luat în considerare în determinarea impactului asupra 
factorilor/aspectelor de mediu a constat în evaluarea propunerilor planului în raport cu 
obiectivele de mediu prezentate în Capitolul 5. Ca urmare, atât categoriile de impact, cât 
şi criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu. 

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos.  

Tabel 8 Categorii de impact 

Categoria de impact Descriere 

Impact pozitiv semnificativ Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale propunerilor 
proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu 

Impact pozitiv Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de 
mediu 

Impact neutru Efecte pozitive şi negative care se echilibrează sau nici un efect  

Impact negativ nesemnificativ  Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu 

Impact negativ  Efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

Impact negativ semnificativ Efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

 

6.3 CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR POTENŢIALE 
SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

În vederea identificării efectelor potenţiale semnificative asupra mediului ale prevederilor 
planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de 
mediu relevanţi/relevante şi care s-au în considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.  

Criteriile pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra 
factorilor/aspectelor de mediu cu relevanţă pentru plan sunt prezentate în tabelul de mai 
jos. 
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Table 9 Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului 

Factor/aspect de 
mediu 

Criterii de evaluare Comentarii Semnificaţia impactului 

Populaţia Efectele obiectivelor PUZ asupra populaţiei şi a calităţii 
vieţii în comunitate din punct de vedere socio-
economic, inclusiv în contextul strămutării, pentru 
următoarele domenii: 
- terenuri, infrastructură şi demografie 
- forţa de muncă 
- legături sociale şi calitatea vieţii 
- acces 
- economie 
- siguranţa comunităţii 
- confortul comunităţii 
- efecte socio-economice după perioada de închidere, 
 
luând în considerare: 
- relevanţa PUZ pentru soluţionarea problemelor 
actuale cu care se confruntă populaţia comunei şi 
pentru promovarea dezvoltării durabile 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor Planului 
strategic de dezvoltare socio-economică al comunei 
Roşia Montană şi ale planurilor de dezvoltare ale 
judeţului Alba şi Regiunii 7 Centru 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu  
- gradul în care PUZ se corelează cu PUG Roşia 
Montană şi cu PUZ Noua Roşia Montană 
- gradul în care PUZ creează un cadru pentru 
proiecte/activităţi viitoare 
- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor, şi 
-măsurile de diminuare şi de gestionare a impactului  
 

Implementarea proiectului minier va 
determina apariţia unor forme de impact 
pozitiv sau negativ, pe durate diferite, 
asupra vieţii sociale şi economice din 
comunitate.  

Implementarea proiectului minier va 
determina strămutarea populaţiei. 
Strămutarea populaţiei se realizează prin 
cumpărarea proprietăţilor de către titularul 
Proiectului şi prin crearea facilităţilor pentru 
dezvoltarea unei noi localităţi în zonă. 
Aceasta va determina un impact pozitiv 
asupra unei mari părţi a populaţiei, care, prin 
vânzarea proprietăţilor a beneficiat de 
posibilitatea achiziţionării unor proprietăţi în 
localităţi urbane sau în alte localităţi dorite. 

Semnificaţia impactului socio-
economic a fost determinată 
pe baza rezultatelor evaluărilor 
expert (detalii în subcapitolul 
6.6.1) 
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Managementul 
deşeurilor 

Efectele asupra mediului generate de deşeuri şi de 
managementul acestora, luând în considerare:  

- cantităţile de deşeuri rezultate din minerit şi 
caracteristicile acestora 

-mărimea şi localizarea amplasamentelor pentru 
depozitarea deşeurilor din minerit  

-măsurile pentru managementul deşeurilor din minerit în 
cele trei etape de implementare a proiectului: 
construcţie, operare, închidere/reabilitare 

-prevederi ale planului privind managementul deşeurilor 
de tip menajer şi al deşeurilor industriale, altele decât 
cele din minerit  

-modul de respectare a prevederilor legale cu privire la 
managementul tuturor categoriilor de deşeuri, 

 
având în vedere: 
- gradul în care se corelează PUZ cu planurile de 
gestionare a deşeurilor pentru judeţul Alba şi pentru 
Regiunea 7 Centru 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu  
- valoarea şi vulnerabilitatea arealelor posibil a fi 
afectate 
- natura transfrontieră a efectelor 
- riscul pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu 
- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor, şi 

-măsurile de diminuare a impactului 

Implementarea proiectului va determina 
apariţia unor cantităţi mari de deşeuri din 
minerit care vor necesita ocuparea unor 
suprafeţe mari de teren şi luarea unor 
măsuri constructive şi de management 
foarte stricte pentru evitarea afectării 
mediului şi a sănătăţii populaţiei pe toată 
durata de viaţă a proiectului, precum şi după 
închidere şi reabilitare. 

 

Localizarea depozitelor de deşeuri este 
importantă deoarece, aceasta realizându-se 
în zona industrială se evită utilizarea altor 
terenuri. 

 

Ruperea barajului de la iazul de decantare a 
sterilelor de procesare reprezintă un risc 
potenţial pentru populaţie şi pentru mediu, 
cu potenţiale efecte transfrontieră 

 

Implementarea proiectului va determina 
generarea unor deşeuri asimilabil menajere 
şi industriale (altele decât cele din minerit) 
care vor necesita un management 
corespunzător pentru a nu afecta mediul şi 
sănătatea populaţiei. 

Semnificaţia impactului a fost 
determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
(detalii în subcapitolul 6.6.2), 
luând în considerare 
prevederile proiectului cu 
privire la soluţiile constructive 
ale facilităţilor pentru 
colectarea şi depozitarea 
deşeurilor, precum şi măsurile 
de diminuare a impactului 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Page 158 of 302 

Apa  Efectele obiectivelor PUZ asupra consumului de apă, 
asupra calităţii apelor şi asupra condiţiilor hidrologice şi 
hidrogeologice, luând în considerare: 

- consumul de apă şi măsurile de reducere prin 
recirculare 
- concentraţiile de poluanţi în apele uzate evacuate în 
mediu în raport cu valorile limită legale 
- sistemele şi măsurile pentru reducerea emisiilor de 
poluanţi în ape 
- modul de gestionare a apelor acide pe întreg 
amplasamentul (inclusiv al celor care se evacuează în 
prezent) 
- controlul eroziunii 
- măsuri pentru eliminarea impactului asupra condiţiilor 
hidrologice şi hidrogeologice din zonă, 
 
 având în vedere: 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu  
- gradul în care PUZ se corelează cu Planul de încetare 
a activităţii la Mina Roşia Montană 
- gradul în care se corelează PUZ cu Planul de 
management al Bazinului hidrografic Mureş 
- gradul în care PUZ se corelează cu planurile de 
acţiune pentru mediu al judeţului Alba şi al Regiunii 7 
Centru 
- durata, natura cumulativă şi spaţialitatea efectelor 

Activităţile miniere necesită consumuri mari 
de apă şi au asociate surse multiple care pot 
determina poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane.  

 

Cele mai bune practici în domeniul 
mineritului implică un management riguros 
al apei, atât cantitativ, cât şi calitativ. 

 

În prezent în amplasamentul PUZ există 
lucrări miniere vechi care generează ape 
acide, reprezentând surse permanente de 
poluare a apelor din zonă. În cazul în care 
proiectul ce face obiectul PUZ va fi 
implementat, aceste surse vor fi eliminate, 
urmând ca lucrările de ecologizare 
prevăzute de Planul de încetare a activităţii 
la Mina Roşia Montană, cu fonduri de la 
bugetul de stat, să fie realizate numai pentru 
perimetrele exterioare amplasamentului 
PUZ.   

Semnificaţia impactului asupra 
calităţii apelor a fost 
determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
(detalii în subcapitolul 6.6.3) 
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Aerul Efectele activităţilor miniere asupra calităţii aerului, 
respectiv, asupra receptorilor sensibili, luând în 
considerare: 

- concentraţiile de poluanţi în emisiile de la sursele 
dirijate în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia 
naţională 
- concentraţiile de poluanţi în emisiile de la instalaţiile 
IPPC în raport cu valorile care pot fi obţinute prin 
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) 
- sisteme şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi 
în atmosferă de la sursele majore şi eficienţa acestora 
în reducerea emisiilor/nivelurilor de poluare 
- concentraţii ale poluanţilor relevanţi (TSP, PM10, NO2, 
NOx, SO2, CO, metale grele) în aerul ambiental din 
zonele cu receptori sensibili (populaţie, vegetaţie, 
ecosisteme) în raport cu valorile limită prevăzute de 
legislaţia naţională 
- riscul la cancer pentru populaţia din localităţile 
învecinate amplasamentului PUZ 

 

având în vedere: 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu  
- gradul în care PUZ se corelează cu: Strategia de 
dezvoltare a judeţului Alba, PUG Roşia Montană, PUZ 
Noua Roşia Montană, PUZ Zona construită protejată 
Roşia Montană 
- relevanţa PUZ pentru integrarea consideraţiilor de 
mediu 

- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor 

Implementarea proiectului minier ce face 
obiectul PUZ poate genera cantităţi 
apreciabile de poluanţi (în principal TSP, 
PM10, NO2, NOx, SO2, CO) emise în 
atmosferă care, în lipsa sistemelor/măsurilor 
de diminuare/eliminare adecvate pot 
determina afectarea semnificativă a calităţii 
aerului ambiental din zonele cu receptori 
sensibili.  

Semnificaţia impactului asupra 
calităţii aerului ambiental din 
zonele cu receptori sensibili a 
fost determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
efectuate prin modelare 
matematică (detalii în 
subcapitolul 6.6.4)  
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Zgomotul şi vibraţiile  Efectele activităţilor miniere asupra nivelurilor de 
zgomot şi vibraţii, respectiv, asupra receptorilor 
sensibili, luând în considerare:  

- sisteme şi măsuri pentru reducerea poluării fonice şi 
pentru reducerea efectelor vibraţiilor  
- niveluri de zgomot în zonele cu receptori sensibili în 
raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia naţională 
 
având în vedere: 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu  
- gradul în care PUZ se corelează cu: Strategia de 
dezvoltare a judeţului Alba, PUG Roşia Montană, PUZ 
Noua Roşia Montană, PUZ Zona construită protejată 
Roşia Montană 
- relevanţa PUZ pentru integrarea consideraţiilor de 
mediu 

- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor 

Implementarea proiectului minier ce face 
obiectul PUZ presupune utilizarea de 
echipamente (în principal semimobile şi 
mobile) şi desfăşurarea de activităţi (în 
principal puşcarea) având asociate niveluri 
ridicate ale puterilor acustice şi care, în lipsa 
unor măsuri de diminuare adecvate, pot 
genera niveluri ridicate ale zgomotului în 
zonele cu receptori sensibili 

 

Implementarea proiectului minier presupune 
activităţi (puşcare, transport minereu, etc.) 
generatoare de vibraţii ale căror intensităţi, 
în lipsa unor măsuri corespunzătoare de 
diminuare, pot afecta receptorii sensibili 

Semnificaţia impactului 
zgomotului în zonele cu 
receptori sensibili a fost 
determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
efectuate prin modelare 
matematică (detalii în 
subcapitolul 6.6.5) 
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Biodiversitatea, flora 
şi fauna 

Efectele obiectivelor PUZ asupra biodiversităţii, florei şi 
faunei, luând în considerare:  

- modificarea suprafeţelor biotopurilor  

- modificări ale fondului forestier 

- pierderi şi modificări de habitate 

- modificarea/distrugerea adăposturilor de animale 
pentru creştere, hrană, odihnă şi iernat 

- măsurile pentru managementul biodiversităţii 

 

având în vedere: 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu  
- gradul în care PUZ se corelează cu Strategia de 
dezvoltare a judeţului Alba, PUG Roşia Montană, PUZ 
Zona construită protejată Roşia Montană 
- relevanţa PUZ pentru integrarea consideraţiilor de 
mediu 

- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor  

Implementarea proiectului ce face obiectul 
PUZ poate determina diferite forme de 
impact asupra biodiversităţii: direct, indirect, 
reversibil, parţial ireversibil, în funcţie de 
etapa de implementare a acestuia 

Semnificaţia impactului a fost 
determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
(detalii în subcapitolul 6.6.6) 
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Patrimoniul cultural, 
arhitectonic şi 
arheologic 

Efectele obiectivelor PUZ asupra patrimoniului cultural, 
arhitectonic şi arheologic, luând în considerare:  

- formele şi nivelurile impactului asupra valorilor 
peisajului cultural, arhitecturii şi structurii comunei Roşia 
Montană, bisericilor şi cimitirelor, patrimoniului 
arheologic  
- măsurile de prevenire/minimizare a impactului şi 
măsurile de protejare, conservare şi valorificare a 
valorilor de patrimoniu  

 

având în vedere: 
- relevanţa PUZ pentru soluţionarea problemelor 
actuale ale patrimoniului şi pentru promovarea 
dezvoltării durabile  
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor Planului 
strategic de dezvoltare socio-economică al comunei 
Roşia Montană, Strategiei de dezvoltare a judeţului 
Alba, Planului de dezvoltare al Regiunii 7 Centru, 
Planului de acţiune pentru dezvoltarea turismului 
naţional 
- gradul în care PUZ se corelează cu PUG Roşia 
Montană şi cu PUZ Zona construită protejată 
- relevanţa PUZ pentru integrarea consideraţiilor de 
mediu şi pentru atingerea obiectivelor de mediu 
- gradul în care PUZ creează un cadru pentru proiecte 
şi/sau activităţi viitoare 
- valoarea şi vulnerabilitatea arealului 

- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor   

Implementarea proiectului ce face obiectul 
PUZ va determina forme de impact pozitiv 
asupra peisajului cultural.                     
Astfel, implementarea proiectului va crea 
premisele pentru continuarea cercetărilor 
arheologice, pentru protejarea, conservarea 
şi valorificarea siturilor arheologice şi a 
monumentelor istorice.  

Semnificaţia impactului a fost 
determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
(detalii în subcapitolul 6.6.7) 
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Sănătatea umană Efectele asupra sănătăţii umane generate de activităţile 
propuse a se desfăşura în amplasamentul PUZ, luând 
în considerare:  

- calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limită 
specifice pentru protecţia sănătăţii umane (populaţia din 
localităţile situate în vecinătatea amplasamentului PUZ)  

- măsurile de prevenire/minimizare a impactului asupra 
factorilor de mediu, respectiv, asupra sănătăţii umane  

- modul de asigurare a utilităţilor în localitatea propusă 
pentru relocare 

 
având în vedere: 
- relevanţa PUZ pentru soluţionarea problemelor 
urbanistice actuale cu care se confruntă populaţia 
comunei şi pentru promovarea dezvoltării durabile 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor Planului 
strategic de dezvoltare socio-economică al comunei 
Roşia Montană şi ale planurilor de dezvoltare ale 
judeţului Alba şi Regiunii 7 Centru 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu  
- gradul în care PUZ se corelează cu PUZ Noua Roşia 
Montană şi cu PUZ Zona construită protejată 
- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor 

Implementarea proiectului minier poate 
genera cantităţi apreciabile de poluanţi 
emise în mediu care, în lipsa 
sistemelor/măsurilor de diminuare/eliminare 
adecvate pot determina afectarea 
semnificativă a calităţii factorilor de mediu 
din zonele cu receptori sensibili. 

Implementarea proiectului minier poate 
determina, de asemenea, niveluri ridicate 
ale zgomotului şi vibraţiilor în zonele cu 
receptori sensibili. 

Intercorelarea directă a PUZ analizat cu 
documentele de reglementare urbanistică 
PUZ Noua Roşia Montană şi PUZ Zona 
construită protejată Roşia Montană va 
determina crearea unor condiţii de locuire 
moderne, accesul la o echipare şi la o 
infrastructură edilitară corespunzătoare, cu 
efecte benefice asupra stării de sănătate a 
locuitorilor.  

Semnificaţia impactului a fost 
determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
(detalii în subcapitolul 6.6.8)  
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Infrastructura 
rutieră/Transportul 

Efectele asupra oamenilor şi mediului asociate 
infrastructurii rutiere şi transportului de materiale din 
interiorul şi din exteriorul amplasamentului PUZ, luând 
în considerare:  

- noua configuraţie şi soluţiile constructive ale 
infrastructurii rutiere în raport cu necesităţile proiectului, 
cu siguranţa circulaţiei şi cu protejarea receptorilor 
sensibili (populaţie, monumente istorice, etc.)   

- măsurile de prevenire/minimizare a impactului asupra 
oamenilor şi factorilor de mediu  

  
având în vedere: 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor: PUG 
Roşia Montană, Planului strategic de dezvoltare socio-
economică al comunei Roşia Montană, planurilor de 
dezvoltare ale judeţului Alba şi Regiunii 7 Centru, 
Planului de amenajare a teritoriului judeţului Alba 
- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu  
- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor  

Implementarea proiectului implică modificări 
ale configuraţiei actuale a infrastructurii 
rutiere şi modernizarea acesteia, prin 
construirea a noi drumuri de acces şi 
tehnologice, precum şi prin devieri care să 
asigure legătura cu drumurile naţionale. 

 

Transportul unor cantităţi foarte mari de 
materiale implică utilizarea unor vehicule cu 
capacităţi mari, precum şi o intensitate 
apreciabilă a traficului, în special pe 
drumurile tehnologice, ceea ce va determina 
un impact asupra calităţii aerului şi asupra 
nivelurilor de zgomot şi vibraţii.  

Semnificaţia impactului a fost 
determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
(detalii în subcapitolul 6.6.9)  

Peisajul Efectele asupra peisajului din zona amplasamentului 
PUZ, luând în considerare:  

- modificări ale peisajului la scară locală 
- modificări ale peisajului în context regional 
- forme de impact asupra componentelor de mediu şi a 
ecosistemelor  
- modificări asupra drumurilor publice, a locuinţelor, etc. 

- măsurile de prevenire/minimizare a impactului  

 
având în vedere: 

- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor  

Implementarea proiectului va determina un 
impact semnificativ, la scară locală, asupra 
peisajului. În unele perimetre, modificarea 
peisajului va avea un caracter permanent. 

 

  

Semnificaţia impactului a fost 
evaluată prin analiza expert a 
factorilor sistemului natural 
(resurse şi ecosisteme) în 
interacţiune cu factorii 
sistemului socio-economic 
(influenţa antropică) sub 
influenţa factorilor externi 
induşi de realizarea proiectului 
(detalii în subcapitolul 6.6.10) 
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Solul/Utilizarea 
terenului 

Efectele asupra solului şi utilizării terenului din 
amplasamentul PUZ, luând în considerare:  

- surse potenţiale de poluare a solului pe durata celor 
trei etape de viaţă a proiectului ce face obiectul PUZ  
- suprafeţe de sol perturbate şi natura perturbării 
- modificări ale folosinţei terenului 
- măsuri pentru reducerea impactului 
- măsuri pentru reabilitarea terenurilor 
 
având în vedere: 

- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor.  

Implementarea proiectului ce face obiectul 
PUZ va determina producerea unor diverse 
forme de impact asupra solului: fizic şi 
mecanic, chimic, biologic, precum şi 
modificări ale folosinţei terenurilor. 

 

Pentru etapa de după închiderea activităţilor 
şi dezafectarea facilităţilor este prevăzut un 
plan amplu de reabilitare a terenurilor. 

Semnificaţia impactului a fost 
determinată pe baza 
rezultatelor evaluărilor expert 
(detalii în subcapitolul 6.6.11)  

Valorile materiale Efectele asociate utilizării resurselor locale din zona 
amplasamentul PUZ, luând în considerare:  

- resurse materiale locale regenerabile şi 
neregenerabile ce urmează a fi utilizate  
- eficienţa utilizării resurselor 
- valoarea proprietăţii 
 

având în vedere: 

- relevanţa PUZ pentru atingerea obiectivelor: Strategiei 
de dezvoltare a judeţului Alba, Planului de amenajare a 
teritoriului judeţului Alba 

- durata, natura cumulativă, reversibilitatea şi 
spaţialitatea efectelor 

 

Implementarea proiectului presupune 
utilizarea minereurilor auro-argentifere din 
patru masive muntoase, precum şi a unor 
cantităţi apreciabile de agregate pentru 
construirea facilităţilor.  

Utilizarea în cât mai mare măsură a 
resurselor locale va determina reducerea 
impactului prin scurtarea apreciabilă a 
distanţelor pentru transportul materialelor.  

Utilizarea unor tehnologii eficiente pentru 
extragerea aurului şi argintului va determina 
valorificarea corespunzătoare a resurselor. 

Transportul materialelor poate determina un 
impact semnificativ asupra mediului. 

Implementarea proiectului implică 
achiziţionarea unor proprietăţi, ceea ce 
poate avea, în unele cazuri, un impact 
nedorit asupra localnicilor. 

Semnificaţia impactului privind 
utilizarea resurselor a fost 
determinată pe baza 
evaluărilor expert (detalii în 
subcapitolul 6.6.12)  

 

Semnificaţia impactului 
generat de transportul 
materialelor a fost determinată 
pe baza rezultatelor evaluărilor 
expert privind calitatea aerului 
şi zgomotul şi vibraţiile 

 

Referitor la achiziţia 
proprietăţilor, evaluarea a luat 
în considerare preţurile în 
raport cu valoarea de piaţă  
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Factorii climatici Efectele potenţiale asupra factorilor climatici, luând în 
considerare: 

- emisiile de gaze cu efect de seră 

- măsurile tehnice şi de management pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 

Implementarea proiectului minier presupune 
funcţionarea unei multitudini de surse de 
ardere a combustibililor fosili, având drept 
rezultat emisii de gaze considerate a 
contribui la încălzirea globală. Principalul 
gaz cu efect de seră care va fi emis va fi 
CO2, alte gaze cu potenţial mai ridicat 
privind efectul de seră urmând a fi emise în 
cantităţi mult mai mici.    

Semnificaţia impactului a fost 
determinată pe baza 
evaluărilor expert (detalii în 
subcapitolul 6.6.13) 
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6.4 EFECTE CUMULATIVE  

Conform HG nr. 1076/2004 este necesar ca, în evaluarea efectelor asupra mediului ale 
prevederilor planului, să fie luate în considerare efectele cumulative şi sinergice asupra 
mediului. Astfel, efectele cumulative pot apărea în situaţii în care mai multe activităţi au 
efecte individuale nesemnificative, dar împreună pot genera un impact semnificativ sau, 
atunci când mai multe efecte individuale ale planului generează un efect combinat.  

În cazul Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului urbanistic analizat 
sunt prevăzute activităţi care se vor desfăşura simultan în mai multe perimetre din cadrul 
zonei industriale. Efectele acestor activităţi asupra mediului se pot cumula sau combina, 
generând un impact semnificativ.  

Se precizează că metodele expert utilizate pentru predicţia impactului au luat în 
considerare cele mai defavorabile scenarii, considerând simultaneitatea desfăşurării 
tuturor activităţilor implicate de proiect, chiar dacă acest lucru este puţin probabil să se 
întâmple în realitate. Evaluarea impactului a fost efectuată luând în considerare efectele 
cumulate şi combinate ale poluanţilor sau ale factorilor de stres asupra 
factorilor/aspectelor de mediu. 

Un exemplu al acestui mod de abordare a evaluării, în care efectele cumulative rezultă 
implicit ca urmare a modelelor/metodelor de predicţie utilizate, poate fi prezentat pentru 
factorul de mediu “aer”. Astfel, modelul matematic utilizat este un model pentru surse 
multiple care ia în considerare emisii simultane de poluanţi din amplasamente diferite. 
Câmpurile concentraţiilor de poluanţi rezultate din modelare includ, în fiecare punct, 
contribuţiile cumulate ale tuturor surselor de emisie.  

6.5 INTERACŢIUNI  

Pentru situaţiile în care ar exista posibilitatea interacţiunilor dintre doi sau mai mulţi 
factori de mediu ca urmare a implementării planului, în evaluare au fost luate în 
considerare aceste interacţiuni potenţiale.    

Un exemplu în acest sens poate fi dat în cazul aspectului de mediu “zgomot şi vibraţii”. 
Astfel, aparent, nivelul de zgomot ar fi de interes numai pentru organismele umane, 
deoarece valorile limită sunt stabilite numai pentru aceşti receptori. Totuşi, zgomotul 
poate afecta şi alţi receptori, cum sunt fauna terestră şi bunurile materiale. 

6.6 MODELE ŞI METODE EXPERT PENTRU PREDICŢIA ŞI EVALUAREA 
IMPACTULUI 

Pentru predicţia şi evaluarea impactului generat de propunerile PUZ, respectiv, ale 
proiectului ce face obiectul PUZ, au fost utilizate modele şi metode care să permită, pe 
de o parte, acolo unde este cazul, identificarea formelor de impact asupra unui factor de 
mediu, iar pe de altă parte, determinarea naturii, intensităţii, extinderii spaţiale, 
frecvenţei/persistenţei, reversibilităţii impactului. Se precizează că rezultatele predicţiilor 
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privind impactul asupra factorilor de mediu reprezintă impactul rezidual, adică impactul 
rămas după luarea în considerare a măsurilor de eliminare/diminuare.   

Au fost utilizate modele şi metode ştiinţifice cantitative şi calitative de predicţie a 
impactului, specifice factorilor de mediu relevanţi pentru plan luaţi în considerare. 
Acestea vor fi prezentate mai jos. 

6.6.1 Predicţia şi evaluarea impactului asupra populaţiei 

Predicţia şi evaluarea impactului asupra populaţiei au avut în vedere atât aspectele 
sociale, cât şi cele economice. 

Identificarea formelor de impact socio-economic şi evaluarea semnificaţiei impactului 
rezidual s-au efectuat luând în considerare: 

 situaţia socio-economică iniţială din localitatea Roşia Montană şi din împrejurimi, 
cum sunt sursele actuale de venit, demografia, activităţile miniere actuale şi planurile 
referitoare la acestea, alte activităţi economice actuale şi fluxuri actuale de investiţii, 
precum şi organizarea socială şi politico-administrativă, situaţia societăţii civile, etc. 

 documentaţia disponibilă cu privire la cele mai bune practici legate de evaluările 
impactului social şi planificarea strămutărilor, în special cele publicate de Banca 
Mondială; 

 măsurile de prevenire sau de diminuare a impactului negativ şi de punere în valoare 
a impactului pozitiv prevăzute. 

Trebuie precizat că elementele de complexitate ale proiectului ce face obiectul PUZ şi 
ale evaluării impactului socio-economic (atât negativ, cât şi pozitiv) şi a măsurilor de 
ameliorare constau din: 

 Lipsa unui precedent în România cu privire la implementarea unui proiect major de 
extracţie în conformitate cu reglementările române şi cu cele transpuse din legislaţia 
şi standardele UE; 

 Lipsa unui precedent în România cu privire la implementarea unui proiect major de 
extracţie în conformitate cu cerinţele instituţiilor finanţatoare internaţionale şi cu 
principiile Ecuator (set de principii promovat de International Finance Corporation, la 
care au aderat 50 bănci, privind responsabilitatea băncilor faţă de proiectele pe care 
le finanţează: aspecte sociale, dezvoltare durabilă, protecţia mediului, etc.). 

6.6.2 Predicţia şi evaluarea impactului asociat managementului deşeurilor 

Predicţia şi evaluarea impactului rezidual asociat managementului deşeurilor extractive 
şi neextractive s-au efectuat prin coroborarea informaţiilor cu privire la: 

 reglementările aplicabile diferitelor categorii de deşeuri; 

 cele mai bune practici de mediu; 

 cele mai bune tehnici disponibile, documentele BREF şi alte recomandări HELCOM; 
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 fluxurile de deşeuri (cantităţi, proprietăţi, metode de depozitare/gestionare, pericole 
de accidente posibile, etc.); 

 măsurile preventive de diminuare a impactului; 

 principiile şi obiectivele strategice de gestionare a deşeurilor. 

6.6.3 Predicţia şi evaluarea impactului asupra apei 

Calitatea apelor uzate epurate rezultate din diferite procese/activităţi, evacuate în 
emisari a fost estimată cantitativ (concentraţii calculate) luând în considerare calitatea 
apelor uzate la intrarea în staţiile de epurare propuse şi eficienţele acestor staţii. 

Calitatea apelor din emisari s-a calculat luând în considerare, pe de o parte, debitele 
medii plurianuale ale acestora şi concentraţiile de actuale de poluanţi, determinate prin 
programul de monitorizare existent (implementat în anul 2000), iar pe de altă parte, 
debitele şi concentraţiile de poluanţi evacuate în emisari. 

În plus faţă de cuantificarea efectelor legate de colectarea, epurarea şi evacuarea apelor 
uzate provenite din procese/activităţi curente, s-au realizat: 

cuantificarea efectelor benefice obţinute ca urmare a derulării procesului de ecologizare 
propus, prin îndepărtarea poluării existente generată de activităţile miniere anterioare;  
evaluarea riscurilor asociate producerii unui accident şi a consecinţelor acestuia asupra 
bazinului hidrografic de la obiectivul minier pe o distanţă de 595 km în aval, înspre 
graniţa cu Ungaria. 

Astfel, autorităţile ungare, îngrijorate în ceea ce priveşte metodologia de evaluare a 
riscului folosită pentru a realiza studiul de impact, au propus folosirea unei analize 
cantitative a riscului (arbore de evenimente) de apariţie a unui accident la sistemul 
iazului de decantare sugerând faptul că ar fi mai sigură şi mai credibila decât analiza 
calitativă care a fost folosita în cadrul studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 
Prin urmare, RMGC a solicitat Institutului Norvegian de Geotehnică să realizeze o 
analiză cantitativă de risc (de tip arbore de evenimente) pentru sistemul iazului de 
decantare. Autorităţile ungare au solicitat de asemenea realizarea unui studiu de 
modelare al dispersiei poluanţilor prin folosirea unei abordări clasice de realizare a 
modelului de dispersie care să aibă în vedere efectul de diluţie datorat afluenţilor, 
precum şi de degradarea naturală a contaminanţilor în cadrul bazinului hidrografic. 
RMGC a apelat la domnul profesor Paul Whitehead de la Universitatea Reading, Marea 
Britanie şi la domnul profesor Steven Chapra de la Universitatea Tufts din Boston, SUA 
pentru a efectua studii de modelare a debitelor râurilor şi a dispersiei poluanţilor în 
bazinul hidrografic. Domnul Patrick Corser, Inginer Principal şi Şef al Departamentului 
de Exploatări Miniere, MWH, de profesie inginer miner şi inginer expert în proiecte 
tehnice ale barajelor şi–a adus contribuţia la elaborarea ambelor studii (modelarea 
dispersiei şi analiza riscului), la care s-au adăugat recomandările unor experţi în 
managementul cianurii. 

S-au realizat două modele pentru a analiza impactul colectării şi neutralizării poluării 
actuale cu metale grele şi impactul potenţial al unei poluări accidentale în bazinul 
hidrografic din aval. Primul este o extensie a Modelului INCA (Integrated Catchment) 
pentru a include în cadrul modelului câteva metale care sunt dizolvate în apele de mină. 
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Modelul INCA a fost dezvoltat de profesorul Whitehead timp de 12 ani ca parte a două 
Proiecte Europene (vezi www.eurolimpacs.ucl.ac.uk şi www.reading.ac.uk/INCA), 
publicând peste 50 de lucrări în literatura internaţională de specialitate pe baza acestui 
model. Modelul simulează debitele şi calitatea apei în bazine hidrografice şi este un 
model bazat pe procesarea debitelor zilnice. Modelul încorporează, de asemenea, şi 
factorii cheie care controlează curgerea apei şi modificările chimice din râuri. Acest 
model a fost folosit pe scară largă în Europa pentru evaluarea bazinelor hidrografice şi a 
sistemelor hidrografice supuse poluării, modificărilor de mediu, modificărilor de climat, 
modificărilor rezultate ca urmare a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor şi de 
realizarea de proiecte de exploatare minieră. Modelul include de asemenea şi efectele 
de diluţie generate de apele care se varsă în râu, afluenţi şi alte cursuri de apă care se 
varsă în râul principal. Modelul a fost calibrat ca urmare a experienţei câştigate şi a 
datelor reale obţinute anterior pentru a i se confirma acurateţea şi s-a aplicat asupra 
întregului sistem hidrografic din aval de proiectul Roşia Montană până la graniţa cu 
Ungaria la Nădlac, pe râul Mureş. 

Domnii profesori Steven Chapra şi Paul Whitehead, au realizat o nouă versiune a 
modelului clasic de dispersie pentru a investiga deversările accidentale de substanţe 
poluante din amplasament, cum ar fi spre exemplu cianura. Acest model a fost creat nu 
doar pentru a include procesele de dispersie ci pentru a include şi efectele diluării 
cauzate de apele ce se varsă din afluenţi şi alte cursuri de apă, precum şi procesele de 
degradare chimică care afectează cianurile în sistemele hidrografice. Acest model a fost 
de asemenea realizat ca parte a unui Proiect European (vezi 
www.eurolimpacs.ucl.ac.uk). 

Aceste două modele au fost folosite pentru a evalua în primul rând aspectele benefice 
ale operaţiunilor de îndepărtare a metalelor grele, planificate ca parte a procesului de 
dezvoltare a exploatării miniere şi, în al doilea rând, pentru a evalua impactul potenţial al 
scurgerilor de cianură prin barajul iazului de decantare în cazul unei avarieri cauzate de 
o undă seismică extremă, şi/sau de anumite evenimente climaterice sau, spre exemplu, 
de o alunecare de teren (analiza prezentată în lucrarea Strategia de Ecologizare, 
Evaluare de Risc şi Analiza Poluării Accidentale pentru Proiectul Roşia Montana, 
anexată prezentului raport – Anexa 3). 

6.6.4 Predicţia şi evaluarea impactului asupra aerului 

A fost utilizat modelul matematic AMS/EPA (AERMOD) care încorporează conceptele 
actuale privind curgerea şi dispersia în terenuri complexe. AERMOD este un model 
adecvat prognozării concentraţiilor de poluanţi de la surse multiple pentru o mare 
varietate de amplasamente, condiţii meteorologice, tipuri de poluanţi şi intervale de 
mediere. Au fost calculate concentraţiile de poluanţi comuni (particule, SO2, NO2, NOx, 
CO) pentru toate intervalele de mediere care au asociate valori limită legiferate. Pentru 
compuşii cancerigeni (Cr6+, Ni, Cd, HAP) s-au calculat concentraţiile în aer şi riscul 
maxim la cancer. Pe baza rezultatelor s-au elaborat hărţile de poluare. Impactul resimţit 
în afara zonei industriale, incluzând şi cele 15 comunităţi receptoare sensibile situate în 
jurul amplasamentului PUZ, a fost evaluat prin raportare la valorile limită legale pentru 
receptorii sensibili. Au fost calculate, de asemenea, concentraţiile de HCN.  
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Rezultatele obţinute prin modelare au permis evaluarea intensităţii, extinderii spaţiale şi 
persistenţei impactului, ca urmare a cumulării contribuţiei tuturor surselor staţionare şi 
mobile.  

6.6.5 Predicţia şi evaluarea nivelurilor de zgomot  

Nivelurile de zgomot au fost estimate prin modelare matematică utilizând următoarele 
standarde: 

 ANSI S1.26-1995 (R2004), Metodă de calcul a absorbţiei sunetului în atmosferă 

 ISO 9613-1: 1993, Acustică – Atenuarea sunetului în timpul propagării în spaţii libere 
– Partea 1: Calculul absorbţiei sunetului în atmosferă 

 ISO 9613-2: 1996, Acustică – Atenuarea sunetului în timpul propagării în spaţii libere 
– Partea 2: Metode generale de calcul 

Au fost luate în considerare sursele staţionare şi mobile. Pe baza rezultatelor obţinute au 
fost elaborate hărţile de zgomot. Evaluarea impactului a fost efectuată prin raportare la 
valorile limită legale. 

Rezultatele obţinute prin modelare au permis evaluarea intensităţii, extinderii spaţiale şi 
persistenţei impactului, ca urmare a cumulării contribuţiei tuturor surselor.  

Nivelul de vibraţii a fost estimat în urma elaborării de către S.C. IPROMIN S.A. a unui 
studiu denumit “Studiu geomecanic pentru determinarea efectelor lucrărilor de derocare 
asupra construcţiilor din zona protejată”, elaborat în 2006 şi reactualizat în 2010, în 
vederea analizării efectelor tehnologiilor de excavare care se vor aplica în perimetrul 
minier Roşia Montană şi în vederea identificării soluţiilor tehnologice prin care să se 
asigure protecţia construcţiilor existente în zona protejată sau a altor construcţii cu 
valoare de patrimoniu 

6.6.6 Predicţia şi evaluarea impactului asupra biodiversităţii, florei şi faunei 

Predicţia şi evaluarea impactului asupra biodiversităţii s-au efectuat pe baza informaţiilor 
din literatura de specialitate referitoare, pe de o parte, la activităţi similare, iar pe de altă 
parte, la cunoaşterea actuală în domeniul ştiinţelor biologice privind ecosistemele 
terestre şi acvatice, flora şi fauna şi, totodată, pe baza experienţei evaluatorilor. S-au 
luat în considerare condiţiile iniţiale existente în amplasament şi în arealul acestuia 
(determinate pe baza unui program de monitorizare a habitatelor, a ecosistemelor şi a 
speciilor floricole şi faunistice), cu care au fost coroborate activităţile propuse a se 
desfăşura pe durata de viaţă a proiectului ce face obiectul PUZ, ţinându-se seama de 
specificul, anvergura şi durata activităţilor. 

6.6.7 Predicţia şi evaluarea impactului asupra patrimoniului cultural, 
arhitectonic şi arheologic 

Predicţia şi evaluarea impactului au fost efectuate prin analizarea coroborată a 
următoarelor elemente: 

 situaţia existentă cu privire la patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic: valorile 
de patrimoniu identificate, amplasarea şi starea acestora; 
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 amprenta actuală a proiectului ce face obiectul PUZ; 

 măsurile de protejare şi de conservare a patrimoniului cultural, istoric şi arheologic 
prevăzute (denumite generic măsuri de diminuare a impactului). 

De asemenea, a fost luat în considerare punctul de vedere al Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba, ca membră în Comitetul special constituit pentru 
evaluarea PUZ, transmis prin adresa nr. 395/19.04.2010, în care sunt indicate 
monumentele istorice/siturile arheologice care trebuie protejate şi puse în valoare de 
titularul planului,  

6.6.8 Predicţia şi evaluarea impactului asupra sănătăţii umane 

Predicţia şi evaluarea impactului au fost efectuate prin analizarea coroborată a 
următoarelor elemente: 

 situaţia existentă cu privire la starea de sănătate a populaţiei, la starea utilităţilor şi la 
condiţiile de mediu; 

 impactul modului actual de asigurare a utilităţilor şi al condiţiilor de mediu asupra 
sănătăţii populaţiei şi al evoluţiei acesteia; 

 măsurile de îmbunătăţire a infrastructurii urbane (utilităţi, infrastructură rutieră şi 
pietonală, echipare edilitară) şi a condiţiilor de mediu prevăzute, măsuri care vor 
conduce la diminuarea factorilor de stres asupra sănătăţii localnicilor. 

6.6.9 Predicţia şi evaluarea impactului asociat infrastructurii 
rutiere/transportului 

Identificarea formelor de impact şi evaluarea impactului rezidual au fost efectuate atât 
pentru propunerile PUZ cu privire la noua infrastructură rutieră din zonă, cât şi pentru 
aspectele legate de transportul pe infrastructura publică de transport şi pe cea interioară 
amplasamentului PUZ a echipamentelor şi materialelor.  

Pentru evaluarea aspectelor legate de impactul noii infrastructuri rutiere propuse s-au 
luat în considerare, comparativ, condiţiile actuale şi condiţiile viitoare ce vor fi create din 
punct de vedere al traseelor, al stării tehnice şi al siguranţei circulaţiei. 

În ceea ce priveşte transporturile au fost luate în considerare cantităţile şi tipurile de 
materiale necesar a fi transportate, numărul de curse necesare, capacităţile de preluare 
a traficului specifice diferitelor categorii de drumuri, situaţiile de risc. Pe de altă parte, au 
fost luate în considerare măsurile prevăzute pentru diminuarea impactului în raport cu 
codurile şi practicile internaţionale privind transportul şi, în special, transportul de piese 
agabaritice şi de substanţe periculoase. 

6.6.10 Predicţia şi evaluarea impactului asupra peisajului 

Abordarea metodologică s-a bazat pe: 
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 relaţiile de interdependenţă dintre factorii de modelare a peisajului (legătura dintre 
factorii biotic şi abiotici, pe de o parte şi factorul uman, pe de altă parte); 

 abordarea teoretică – analiza factorilor sistemului natural (resurse şi ecosisteme) în 
interacţiune cu factorii sistemului socio-economic (influenţa antropică) sub influenţa 
factorilor externi induşi de realizarea proiectului ce face obiectul PUZ; 

 abordarea practică – evaluarea formelor de impact din mai multe puncte de vedere; 

 determinarea tiparelor şi trăsăturilor caracteristice ale peisajelor din zona geografică 
analizată pe baza ordonării ecotopilor peisajelor după intrările de energie, materie şi 
informaţie de la biosisteme şi de la tehnosisteme. 

Abordarea practică a constat în evaluarea formelor de impact din următoarele puncte de 
vedere: 

 forme de impact potenţial asupra caracterului peisajului în context local şi regional; 

 forme de impact potenţial asupra componentelor mediului înconjurător (ex. noi halde 
de steril şi iazuri de decantare) şi a ecosistemelor; 

 forme de impact potenţial asupra drumurilor publice, locuinţelor. 

Prezentarea condiţiilor de referinţă şi evaluarea formelor de impact potenţial au fost 
obţinute printr-o analiză calitativă a contextului peisajului existent, prin studierea 
următoarelor elemente: 

 cartografiere topografică;   

 fotografii ale amplasamentului;   

 versiunea de lucru a descrierii activităţilor de pregătire şi de exploatare; 

 planul de reabilitare şi de închidere după încetarea exploatării. 

Studiile preliminare efectuate în teren au luat în calcul natura, mărimea şi calitatea 
următoarelor componente: 

 trăsăturile de peisaj existente în zona de influenţă a proiectului ce face obiectul PUZ, 
precum forma terenului, vegetaţia, modelele de folosinţă a terenurilor, aşezări, 
drumuri şi conturul liniei orizontului;   

 aspectul peisagistic potenţial privind amplasarea de noi reţelele de drumuri principale 
şi noi zone locuite; amplasarea unor amenajări şi perdele de protecţie în contextul 
peisagistic local. 

6.6.11 Predicţia şi evaluarea impactului asupra solului  

Predicţia şi evaluarea impactului asupra solului şi subsolului s-au efectuat pe baza 
informaţiilor din literatura de specialitate referitoare, pe de o parte, la activităţi similare, 
iar pe de altă parte, la cunoaşterea actuală în domeniul ştiinţei solurilor şi mediului 
geologic şi, totodată, pe baza experienţei evaluatorilor. S-au luat în considerare condiţiile 
iniţiale existente în amplasament şi în arealul acestuia (determinate prin observaţii şi 
măsurători), cu care au fost coroborate activităţile propuse a se desfăşura pe durata de 
viaţă a proiectului ce face obiectul PUZ, ţinându-se seama de specificul, anvergura şi 
durata activităţilor.  



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Page 174 of 302 

6.6.12 Predicţia şi evaluarea impactului asociat utilizării valorilor materiale locale 

Formele de impact au fost identificate luând în considerare materiile prime, materialele şi 
alte valori materiale necesare pe durata de viaţă a proiectului ce face obiectul PUZ, în 
relaţie cu resursele locale existente şi cu prevederile planului privind utilizarea acestora. 
Evaluarea impactului a fost estimată în funcţie de tipurile şi de cantităţile de resurse 
materiale locale necesare şi existente, precum şi în funcţie de măsurile de diminuare a 
impactului prevăzute.  

6.6.13 Predicţia şi evaluarea impactului asupra factorilor climatici 

Au fost luate în considerare emisiile de gaze cu efect de seră generate de activităţile 
propuse, în condiţiile implementării măsurilor de diminuare prevăzute şi au fost 
comparate cu emisiile medii de gaze cu efect de seră la nivel naţional din ultimii ani.  

 

 

Evaluarea de mediu pentru planul urbanistic zonal PUZ 2006 a fost efectuată luând în 
considerare toate elementele metodologice descrise mai sus. Rezultatele evaluării de 
mediu sunt prezentate în Capitolul 7 al prezentului raport.    
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7 EVALUAREA EFECTELOR POTENŢIALE 
SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ASOCIATE 
MODIFICARE PUZ ZONA INDUSTRIALĂ ROŞIA 
MONTANĂ ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI DE 
REDUCERE A EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA 
MEDIULUI  

Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului generate de Proiectul 
minier Roşia Montană ce face obiectul planului analizat a fost efectuată în conformitate 
cu metodologia prezentată în capitolul anterior.  

Astfel, pentru fiecare dintre cei 13 factori de mediu relevanţi pentru plan, a fost efectuată 
predicţia impactului potenţial generat de activităţile propuse a se desfăşura pe 
amplasamentul PUZ, prin utilizarea de metode expert, au fost aplicate măsurile de 
prevenire/diminuare prevăzute şi s-a evaluat în final impactul rezidual, luând în 
considerare criteriile de evaluare şi categoriile de impact stabilite. Se precizează că 
măsurile de prevenire/diminuare a impactului asupra factorilor de mediu şi economico-
sociali au fost elaborate de RMGC, titularul planului urbanistic, respectiv, al proiectului 
ce face obiectul PUZ şi fac parte intrinsecă din proiect. RMGC îşi asumă 
responsabilitatea implementării acestora simultan cu implementarea proiectului tehnic. 

Rezultatele sunt prezentate sintetic sub forma unor matrici, elaborate pentru fiecare 
dintre cei/cele 13 factori/aspecte de mediu. Fiecare matrice include formele de impact 
potenţial principale, specifice acelui factor de mediu, generate de activităţile proiectului, 
măsurile de prevenire/reducere a impactului, categoria/categoriile de impact în care se 
încadrează impactul rezidual şi modul în care sunt atinse obiectivele de mediu relevante 
pentru zonă.  

De asemenea, a fost elaborată o matrice pentru evaluarea efectelor cumulative ale 
poluanţilor/factorilor de stres, precum şi a interacţiunilor dintre doi sau mai mulţi factori 
de mediu ca urmare a activităţilor care se vor desfăşura pe amplasamentul PUZ 
analizat. 

Totodată, a fost evaluat impactul potenţial transfrontieră al activităţilor miniere din 
amplasamentul planului.  

Au fost analizate aspectele referitoare la riscurile legate de proiectul ce face obiectul 
planului urbanistic zonal.  
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7.1 EVALUAREA EFECTELOR POTENŢIALE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU RELEVANŢI PENTRU PLAN 

În tabelele de mai jos sunt prezentate rezultatele evaluării impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu relevanţi(te) generat de 
Planul urbanistic zonal PUZ 2006 (“Modificare PUZ Zona Industrială Roşia Montană”). 

Tabel 10 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Populaţia”  

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Strămutare fizică şi economică a 
persoanelor de pe terenurile 
achiziţionate pentru activităţi miniere 

Tranzacţii reciproc avantajoase, 
oferire soluţii alternative (strămutare, 
relocare), cu asigurarea bugetului 
necesar 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Amenajare zone de strămutare (Noua 
Roşia Montană, Alba Iulia) 

Programe de asistenţă pentru 
persoane vulnerabile 

Măsuri de refacere a mijloacelor de 
trai 

Pierdere de infrastructură publică din 
Roşia Montană 

Reconstruire infrastructură publică la 
standarde moderne (inclusiv instituţii 
publice) în noua comunitate de la 
Noua Roşia Montană  

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Reconstruirea structurilor 
congregaţionale sau despăgubirea 
congregaţiilor, la alegerea acestora  

Reducerea accesului la servicii a 
populaţiei locale, scăderea calităţii 
serviciilor locale sau concurenţă 
asupra serviciilor ca urmare a afluxului 
predominant de muncitori şi şomeri 
din alte zone  

Politică de angajări cu prioritate pentru 
populaţia locală 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Cazarea muncitorilor într-o tabără 
specială cu dotări proprii 

Îmbunătăţirea serviciilor locale prin 
creşterea cererii de acces şi de 
calitate a serviciilor din partea 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

muncitorilor, creşterea puterii de 
cumpărare care determină investiţii 
noi 

Creşterea diversităţii şi revitalizării 
culturale şi sociale, apariţia de noi 
energii şi iniţiative ca urmare a 
afluxului de muncitori din alte zone, 
integrarea acestora în comunitate.  

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Risc de tulburări şi conflict cultural cu 
localnicii ca urmare a afluxului de 
muncitori din alte zone. 

Politică de angajări cu prioritate pentru 
populaţia locală 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Cod de comportare pentru angajaţi 

Politică de sănătate şi instruire şi 
conştientizare probleme sănătate 

Dispensar pentru muncitori 

Îmbunătăţirea veniturilor şi ridicarea 
nivelului de trai, îmbunătăţirea 
oportunităţilor de dezvoltare personală 
şi familială, inclusiv a confortului, 
educaţiei, agrementului şi investiţiilor 
viitoare prin întinerirea, îmbunătăţirea 
şi diversificarea pieţei muncii  

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Creşterea oportunităţilor de utilizare a 
şanselor de angajare, dezvoltarea de 
întreprinderi proprii, suplinirea 
lipsurilor de servicii prin educarea 
adulţilor, instruire profesională, 
instruire la locul de muncă 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Îmbunătăţirea serviciilor şi dotărilor 
pentru sănătate, cu efecte privind 
crearea unor posibilităţi mai bune de 
îngrijire a sănătăţii mai ales pentru 
persoanele în vârstă sau 
dezavantajate 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi Nu sunt necesare măsuri de Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

comune şi îmbunătăţirea sănătăţii 
asociată acestora, îmbunătăţirea 
stimulentelor de acces sau de stabilire 
în zonă, îmbunătăţirea posibilităţilor 
de dezvoltare a turismului datorită 
creşterii confortului prin renovarea sau 
construirea unei noi infrastructuri şi a 
serviciilor pentru managementul 
deşeurilor, alimentarea cu apă 
potabilă şi cu energie electrică, 
canalizare, transport.  

diminuare specifice 

Revigorarea şi revitalizarea culturală, 
introducerea unei noi dinamici 
culturale ca urmare a expunerii la alte 
culturi, determinată de afluxul de 
persoane străine de zonă (români sau 
cetăţeni străini) 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Stres şi posibile stări conflictuale ca 
urmare a schimbărilor, incertitudinilor 
şi negocierilor. Resentimente, 
neîncredere, teamă de nou şi de alte 
culturi sau de persoane străine. 

Politică de angajări cu prioritate pentru 
populaţia locală. Cazarea numai a 
unei părţi dintre muncitori în Roşia 
Montană (zona protejată), restul fiind 
dispersaţi în comunităţi pentru a le 
facilita integrarea şi a le oferi un 
mediu social mai normal. 

Negativ nesemnificativ  Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Tulburarea legăturilor sociale locale şi 
a reţelelor de solidaritate ca urmare a 
strămutării unei părţi a comunităţii. 
Efectele pot fi resimţite în special de 
persoanele vulnerabile (bătrâni sau 
handicapaţi) 

Politică pentru persoane vulnerabile 
inclusă în Planul de acţiune pentru 
relocare şi strămutare 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Se dă posibilitatea persoanelor să 
opteze pentru strămutare în loc de 
relocare pe un amplasament comun 
dotat cu toate facilităţile necesare unei 
comunităţi 

Alocarea loturilor şi locuinţelor de pe 
amplasamentele de strămutare astfel 
încât să se păstreze vecinătăţile şi 
reţelele de solidaritate între familii 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin 
construcţii noi, o mai bună 
infrastructură, acces îmbunătăţit la 
servicii comunitare (mai bune decât 
cele existente) pentru persoanele 
strămutate  

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Creşterea bunăstării 
proprietarilor/operatorilor locali, 
oportunităţi de lichidare a activelor sau 
de transformare a activelor tangibile în 
bunuri intangibile, posibilitatea de a 
investi în oportunităţi altfel inaccesibile 
localnicilor ca urmare a creşterii cererii 
de servicii locale, de infrastructură, 
inclusiv de case, terenuri, alte resurse 
şi proprietăţi locale  

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Construcţia sau operarea proiectului 
va restricţiona temporar sau va 
întrerupe permanent accesul la unele 
locuinţe, la terenuri pe care se 
practică agricultura de subzistenţă sau 
la sediile agenţilor economici  

Identificarea tuturor căilor de acces 
utilizate de comunitate în prezent şi 
implementarea soluţiilor alternative  

 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Plata despăgubirilor pentru restricţii 
temporare 

Facilitarea accesului în zonă a 
persoanelor, inclusiv a turiştilor, 
promovarea zonei pentru dezvoltare 
(turistică/alternativă) ceea ce va 
conduce la dezvoltare socio-
economică durabilă, prin 
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Îmbunătăţirea bugetelor autorităţilor 
locale prin creşterea veniturilor din 
impozite, determinând creşterea 
posibilităţilor de dezvoltare a serviciilor 
civice locale 

Dezvoltarea capacităţii administraţiei 
locale de a planifica şi a utiliza 
adecvat mai multe resurse 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Cooperarea cu administraţia locală 
pentru elaborarea şi cofinanţarea de 
proiecte 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Creşterea angajărilor directe şi 
indirecte (raport 1:4), crearea de locuri 
de muncă ca urmare a prezenţei unui 
instrument major de investiţii 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Creşterea veniturilor în comparaţie cu 
situaţia în care proiectul nu se 
implementează 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Pierderea de personal calificat de 
către alţi agenţi economici în favoarea 
RMGC 

Analiza lipsurilor în raport cu 
capacitatea existentă în comunităţile 
din jur relativ la cererea RMGC. 
Îmbunătăţirea formării şi calificării 
profesionale, conducând la creşterea 
capacităţii pentru satisfacerea 
cerinţelor RMGC şi ale altor agenţi 
economici.  

Pozitiv  Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Creşterea veniturilor angajaţilor la 
firme mici, precum şi stimularea 
dezvoltării firmelor locale ca urmare a 
cererii proiectului de furnizare de 
servicii şi de materiale 

Stimularea afacerilor prin Fondul IMM, 
Microfinanţare, etc. 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Afectarea temporară sau permanentă 
a firmelor aflate în zona de impact a 
proiectului 

Asistenţă pentru relocare/strămutare, 
despăgubiri, stimularea afacerilor 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Creşterea încrederii pentru alte 
investiţii în zonă 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Crearea de forţă de muncă calificată, 
multidisciplinară pentru activităţile 
miniere şi industriile auxiliare 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Afectarea persoanelor defavorizate 
(bătrâni şi persoane foarte sărace) ca 
urmare a creşterii preţurilor şi a 
costului vieţii 

Politică de cazare a muncitorilor în 
comunităţi pentru asigurarea de 
venituri directe localnicilor  

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Identificarea persoanelor defavorizate 
şi asigurarea unor categorii de 
asistenţă gratuită 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Cooperare cu autorităţile locale şi 
ONG pentru asigurarea completării 
veniturilor care să permită menţinerea 
calităţii vieţii 

Creşterea activităţii economice locale 
după începerea etapei de construcţie, 
etapa cea mai activă, inclusiv ca locuri 
de muncă, urmată de o anumită 
restrângere a acesteia după 
finalizarea etapei de construcţie 

Politică de achiziţii locale pentru 
valorificarea capacităţii firmelor locale. 

 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Dezvoltarea IMM pentru îmbunătăţirea 
climatului de afaceri pe termen lung 
pentru atenuarea descreşterii 
activităţii economice care ar urma 
finalizării etapei de construcţie 

Creşterea riscului pentru locuitori ca 
urmare a creşterii intensităţii traficului 
şi a activităţilor industriale 
semnificative 

Măsuri de protecţie şi conştientizare, 
limitare viteză, împrejmuirea incintelor 
de lucru, servicii de pază pentru 
împiedicarea accesului persoanelor 
străine. 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Riscuri sociale şi economice legate de 
închiderea ulterioară a minei 

Dezvoltarea de acţiuni pe durata 
proiectului pentru creşterea bunăstării 
după închiderea minei, inclusiv 
stimularea afacerilor  

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Crearea şi promovarea localităţii 
Roşia Montană şi a zonei ca centru de 
excelenţă pentru tehnologie minieră, 
experienţă de dezvoltare durabilă, 
construcţii, arheologie, patrimoniu prin 
stabilirea unor industrii durabile 
economic 

Dezvoltarea localităţii ca aşezare 
atractivă cu standarde ridicate de 
calitate a vieţii, pe baza principiilor de 
dezvoltare durabilă 

 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Page 182 of 302 

Sinteză privind impactul asupra populaţiei 

Activităţile propuse a se desfăşura în amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului 
asupra mediului social şi economic vor determina forme de impact pozitiv semnificativ, pozitiv, neutru sau negativ nesemnificativ 
asupra populaţiei. Principalele forme de impact vor fi cele pozitive, se vor manifesta pe termen lung şi pe arii largi (comunitatea 
Roşia Montană şi alte comunităţi din zonă), iar prin cumulare se vor potenţa reciproc. Acestea vor fi generate de: 

 oportunitatea PUZ pentru soluţionarea, pe termen lung, a unor probleme sociale şi economice, respectiv, de calitate a vieţii, care 
afectează în prezent comunitatea, situată într-un areal valoros din punct de vedere al resurselor minerale şi din punct de vedere 
cultural (specific minier), dar, totodată vulnerabil, ca urmare a situaţiei economice precare – majoritatea populaţiei trăind la limita 
subzistenţei –, a ratei mari a şomajului, a îmbătrânirii populaţiei, a lipsei de atractivitate pentru investiţii în alte domenii de 
activitate; 

 oportunitatea PUZ pentru atingerea unora dintre obiectivele Planului strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roşia 
Montană, ale Strategiei de dezvoltare economică, socială şi culturală a judeţului Alba şi ale Planului de dezvoltare al Regiunii 7 
Centru, şi anume: creşterea ratei ocupării forţei de muncă, creşterea calităţii şi productivităţii muncii, formarea continuă a forţei de 
muncă, edificarea unei economii bazate pe cercetare şi inovare, facilitarea dezvoltării mediului economic local, întărirea coeziunii 
comunităţii şi mobilizarea spre acţiuni comune, crearea capacităţii locale pentru gestionarea dezvoltării, dezvoltarea zonelor 
rurale, dezvoltarea durabilă 

 oportunitatea PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu relevante  

 corelarea PUZ cu prevederile PUG Roşia Montană referitoare la infrastructură, corelarea cu PUZ Noua Roşia Montană în 
vederea asigurării unor standarde ridicate ale calităţii vieţii pentru persoanele relocate  

 crearea de oportunităţi pentru proiecte şi activităţi viitoare, cum ar fi proiectele pentru dezvoltarea serviciilor, a unor activităţi 
economice conexe, constituind premise de dezvoltare durabilă a comunei 

În sinteză, categoriile de impact asupra populaţiei vor fi: 

 impact pozitiv semnificativ prin: reconstruirea infrastructurii publice la standarde moderne (inclusiv instituţii publice) în noua 
comunitate de la Noua Roşia Montană, îmbunătăţirea situaţiei economice personale şi la nivelul comunităţii, inclusiv după 
perioada de închidere, ocuparea pe termen lung şi pregătirea forţei de muncă, diversificarea şi revitalizarea socială şi culturală, 
stimularea dezvoltării IMM, îmbunătăţirea serviciilor ca urmare a creşterii cererii, îmbunătăţirea stimulentelor de acces în zonă, 
promovarea turismului, crearea şi promovarea localităţii Roşia Montană şi a zonei ca centru de excelenţă pentru tehnologie 
minieră, experienţă de dezvoltare durabilă, construcţii, arheologie, patrimoniu prin stabilirea unor industrii durabile economic 
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 impact pozitiv prin îmbunătăţirea formării şi calificării profesionale, conducând la creşterea capacităţii pentru satisfacerea 
cerinţelor RMGC şi ale altor agenţi economici, în scopul atenuării consecinţelor pierderii de personal calificat de către alţi agenţi 
economici în favoarea RMGC 

 impact neutru asociat riscului privind siguranţa comunităţii (tulburări şi conflict cultural cu localnicii) ca urmare a afluxului de 
muncitori din alte zone, risc prevenit prin politica de angajări cu prioritate pentru populaţia locală, implementarea unui cod de 
comportare pentru angajaţi şi prin politica de sănătate, instruire şi conştientizare probleme sănătate  

 impact negativ nesemnificativ ca urmare a stresului şi posibilelor stări conflictuale cauzate de schimbări, incertitudini şi negocieri; 
a tulburării legăturilor sociale locale şi a reţelelor de solidaritate ca urmare a strămutării unei părţi a comunităţii; a afectării 
temporare sau permanente a firmelor din zonă; a afectării persoanelor defavorizate (bătrâni şi persoane foarte sărace) ca urmare 
a creşterii preţurilor şi a costului vieţii – forme de impact atenuate prin măsuri specifice: politică de angajări cu prioritate pentru 
populaţia locală, facilitarea integrării noilor veniţi, politici pentru persoane vulnerabile în legătură cu strămutarea/relocarea, 
asistenţă relocare, despăgubiri şi stimularea afacerilor, acţiuni de menţinere a calităţii vieţii  
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Tabel 11 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Managementul deşeurilor”  

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Modificarea folosinţei (agricultură, 
locuit) terenurilor din amplasamentul 
iazului de decantare de pe Valea 
Cornei şi modificarea reliefului 

Reabilitarea perimetrului după 
închiderea activităţilor la uzina de 
procesare prin acoperire şi revegetare 

Negativ  Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Afectarea calităţii apelor subterane/de 
suprafaţă şi a calităţii solului prin 
depozitarea sterilelor de procesare 

Denocivizarea cianurii înainte de 
evacuarea în iazul de decantare 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Proiectarea, construirea şi operarea 
sistemului iazului de decantare în 
conformitate cu cele mai bune tehnici 
disponibile 

Riscuri de accident legate de iazul de 
decantare prin: pierderi de soluţii cu 
cianuri la transport sau prin deversări 
peste baraj, ruperea barajului, 
revărsarea apelor din iazul de 
decantare.  

Proiectare şi construire în 
conformitate cu standardele naţionale 
şi internaţionale, Plan de pregătire 
pentru situaţii de urgenţă şi deversări 
accidentale 

Negativ semnificativ în cazul ruperii 
barajului  

Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Impact transfrontieră asupra calităţii 
apelor în cazul ruperii barajului iazului 
de decantare 

Denocivizarea cianurii înainte de 
evacuarea în iazul de decantare 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Modificarea folosinţei (agricultură) 
terenurilor din amplasamentul 
depozitului de roci sterile Cârnic şi 
modificarea reliefului 

Reducerea suprafeţei ocupate de 
depozitul de deşeuri ca urmare a 
umplerii carierelor Cârnic, Jig şi Orlea 
cu roci sterile 

Reabilitarea perimetrului după 
închiderea activităţilor la uzina de 
procesare prin acoperire şi revegetare 

Negativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Modificarea reliefului şi pierderea unor 
suprafeţe reduse de păşune din 
amplasamentul depozitului de roci 
sterile Cetate 

Reducerea suprafeţei ocupate de 
depozitul de deşeuri ca urmare a 
umplerii carierelor Cârnic, Jig şi Orlea 
cu roci sterile 

Reabilitarea perimetrului după 
închiderea activităţilor la uzina de 
procesare prin acoperire şi revegetare 

Negativ  Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Afectarea calităţii apelor şi a solului ca 
urmare a apelor acide de pe 
depozitele de roci sterile 

Colectarea şi epurarea apelor din 
perimetrele depozitelor 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Afectarea calităţii solului şi subsolului 
ca urmare a gestionării deşeurilor 
industriale, de construcţie/demolare şi 
asimilabil menajere 

Managementul acestor tipuri de 
deşeuri în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Sinteză privind impactul asociat managementului deşeurilor 

Deşeurile provenite din activităţile miniere propuse a se desfăşura în amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de 
prevenire/diminuare a impactului vor determina forme de impact rezidual neutru sau negativ (negativ nesemnificativ, negativ şi 
negativ semnificativ) asupra mediului. Principalele forme de impact vor fi cele neutre şi negative, se vor manifesta pe termen lung şi 
pe suprafeţe de teren mari. Impactul generat de depozitele de deşeuri miniere asupra solului, folosinţelor terenurilor şi reliefului va fi 
ireversibil. Efectul cumulativ se va manifesta numai ca suprafaţă totală de teren ocupată definitiv cu depozite de deşeuri. 

Referitor la gradul în care se corelează PUZ cu planurile de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Alba (PJGD Alba) şi pentru 
Regiunea 7 Centru (PRGD 7 Centru) se precizează: 

 niciunul dintre cele două planuri nu include fluxurile cantitative de deşeuri (indiferent de categorie) asociate proiectului minier ce 
face obiectul PUZ 

 niciunul dintre cele două planuri nu ia în considerare deşeurile miniere 

 PUZ analizat nu va conduce la necesitatea modificării sau revizuirii soluţiilor tehnice avute în vedere la elaborarea şi aprobarea 
PJGD Alba 
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 fluxurile de deşeuri rezultate ca urmare a implementării viitorului proiect minier al RMGC nu necesită implementarea unor alte 
soluţii tehnice privind gestionarea acestora şi, implicit, o revizuire a PJGD Alba 

 facilitatea de transfer deja construită la Abrud poate prelua întregul flux de deşeuri de tip municipal sau asimilabil, colectate în 
amestec (deşeurile asimilabil menajere) sau separat (deşeuri de ambalaje) generate în amplasamentul PUZ 

 pentru toate celelalte tipuri de deşeuri generate şi care nu sunt acoperite de documentul de planificare aprobat la nivel judeţean, 
titularul PUZ plan are pregătite soluţii tehnice care vor fi supuse avizării în cadrul procedurii privind evaluarea impactului asupra 
mediului 

 PRGD 7 Centru nu propune soluţii privind amplasarea facilităţilor de tratare sau eliminare a deşeurilor 

Totodată se precizează că gestionarea deşeurilor care vor rezulta din activităţile de extracţie şi de procesare a minereurilor se va 
face în conformitate cu legislaţia europeană privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă (Directiva 2006/21/CE sau 
Directiva deşeurilor miniere), transpusă în reglementări naţionale prin HG 856/2008, precum şi cu cele mai bune tehnici disponibile 
(BAT) pentru gestionarea sterilelor de procesare şi a rocilor sterile provenite din activităţile miniere (Documentul BREF: Gestionarea 
sterilelor şi a rocilor sterile din activităţile miniere, ianuarie 2009). Celelalte categorii de deşeuri vor fi gestionate în conformitate cu 
legislaţia naţională relevantă. 

Ca urmare, obiectivele de mediu relevante pentru gestionarea deşeurilor vor fi atinse. 

În sinteză, categoriile de impact asociate managementului deşeurilor vor fi: 

 impact neutru asociat riscurilor de afectare a calităţii apelor subterane/de suprafaţă şi a calităţii solului prin depozitarea sterilelor 
de procesare, a rocilor sterile şi altor categorii de deşeuri, ca urmare a măsurilor pentru: denocivizarea cianurii înainte de 
evacuarea în iazul de decantare, construirea şi operarea sistemului iazului de decantare în conformitate cu BAT, colectarea şi 
epurarea apelor acide din perimetrele depozitelor de roci, managementul altor tipuri de deşeuri în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare 

 impact negativ nesemnificativ asociat riscului unui impact transfrontieră asupra calităţii apelor în cazul ruperii barajului iazului de 
decantare, ca urmare a denocivizării cianurii înainte de evacuarea în iazul de decantare 

 impact negativ prin: modificarea folosinţei (agricultură, locuit) terenurilor din amplasamentul iazului de decantare de pe Valea 
Cornei şi modificarea reliefului, modificări atenuate prin acoperire şi revegetare, modificarea folosinţei (agricultură) terenurilor din 
amplasamentele depozitelor de roci sterile Cârnic şi Cetate şi modificarea reliefului, modificări atenuate prin reducerea 
suprafeţelor ocupate de aceste depozite de deşeuri ca urmare a umplerii carierelor Cârnic, Jig şi Orlea cu roci sterile şi 
reabilitarea terenurilor după închidere 
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 impact negativ semnificativ asociat riscurilor de accident legate de iazul de decantare prin: pierderi de soluţii cu cianuri la 
transport sau prin deversări peste baraj, ruperea barajului, revărsarea apelor din iazul de decantare, pentru minimalizarea cărora 
proiectarea şi construirea se vor realiza în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale şi va fi elaborate şi implementat 
un Plan de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi deversări accidentale 
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Tabel 12 Matricea de evaluare pentru factorul de mediu “Apă” 

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Afectarea calităţii apei prin 
depozitarea deşeurilor menajere şi a 
altor tipuri de deşeuri în cursuri de apă 

Plan de management al deşeurilor 

Lichidarea practicilor actuale de 
depozitare necontrolată a deşeurilor 
pe amplasament 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Afectarea calităţii apelor prin 
evacuarea de sedimente poluate, în 
special prin antrenarea de precipitaţii 

Utilizarea celor mai bune practici de 
management pe porţiunile perturbate 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Realizarea iazului de decantare şi a 
iazului Cetate vor permite colectarea 
şi reţinerea sedimentelor antrenate de 
pe perimetrele perturbate istoric sau 
de proiect 

Impact asupra condiţiilor hidrologice şi 
hidrogeologice 

Asigurarea debitelor salubre în 
pâraiele Roşia şi Corna 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Devierea apelor meteorice neafectate 
şi a apelor de suprafaţă din amonte de 
proiect în jurul perimetrelor miniere şi 
evacuarea acestora în aval de 
barajele de gospodărire a apelor 

 

Afectarea debitelor de curgere şi de 
alimentare cu apă din zonă ca urmare 
a captării apei din Arieş 

Asigurarea debitelor salubre în 
pâraiele Roşia şi Corna şi restricţii la 
captare în condiţii de debit scăzut 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Reducerea aportului de apă subterană 
în apele de suprafaţă prin asecarea 
carierelor 

Suplimentarea debitelor în pâraiele 
Roşia şi Corna pentru a menţine 
debitele salubre, colectarea şi tratarea 
apelor subterane extrase şi evacuarea 
acestora în pârâul Roşia 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane cu ape acide rezultate din 
şiroiri de pe haldele de roci sterile 

Bariere hidraulice la baza structurilor 
de acumulare, devierea şiroirilor în 
jurul haldelor, colectarea tuturor 
exfiltraţiilor şi şiroirilor din halde, 
epurarea tuturor evacuărilor de ape 
poluate din văile Corna şi Roşia 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane ca urmare a evacuărilor de 
ape uzate cu conţinut de cianuri 

Prevenirea pierderilor accidentale, 
cuve şi sisteme de retenţie secundară, 
sisteme captare şi recirculare, 
tehnologie în sistem închis, tratarea 
cianurii, bariere hidraulice, sisteme 
captare exfiltraţii din iazul de 
decantare, cu repompare şi 
recirculare în proces, sistem epurare 
suplimentară în lagune, iaz de 
decantare cu capacitate mare, sistem 
secundar de monitorizare a apei 
subterane în aval de iaz, care poate fi 
convertit în sistem terţiar de 
recuperare 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane ca urmare a evacuării 
apelor menajere 

Colectare, epurare şi evacuare în 
iazul de decantare 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Evacuări potenţiale de sedimente 
poluate în receptori, o dată cu apa de 
precipitaţii în perioada de 
închidere/post-închidere 

Refacerea vegetaţiei pentru a preveni 
eroziunea solului, menţinerea 
sistemului de control şi monitorizare a 
procesului de eroziune până la 
stabilizarea amplasamentului 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Reducerea aportului de apă subterană 
în apele de suprafaţă în perioada de 
închidere/post-închidere 

Tratarea apei din lacul de carieră 
Cetate, asigurând cerinţele de 
descărcare în valea Roşiei, 
menţinerea staţiei de epurare ape 
acide atât cât va fi necesar, 
menţinerea debitelor salubre în văile 
Cornei şi Roşiei 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 
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Sinteză privind impactul asupra apei 

Activităţile propuse a se desfăşura în amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului vor 
determina forme de impact pozitiv semnificativ şi neutru asupra apei. Principalele forme de impact vor fi cele neutre, dar toate 
formele de impact se vor manifesta pe termen lung şi pe arii largi (valea Roşia şi valea Corna), iar prin cumulare vor influenţa pozitiv 
calitatea apelor de suprafaţă ce au ca afluenţi pârâurile Roşia şi Corna. Acestea vor fi generate de: 

 oportunitatea PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu referitoare la calitatea apelor din zonă 

 corelarea PUZ cu Planul de încetare a activităţii la Mina Roşia Montană, în sensul că prin implementarea proiectului ce face 
obiectul PUZ se vor soluţiona definitiv problemele de poluare a apei generate de sursele asociate activităţilor miniere istorice din 
amplasamentul PUZ, cu fondurile titularului, urmând ca fonduri de la bugetul de stat să fie utilizate numai pentru închiderea 
obiectivelor aflate în exteriorul amplasamentului PUZ  

 corelarea PUZ cu Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureş în sensul că implementarea proiectului Roşia Montană 
ce face obiectul PUZ va soluţiona obligaţiile ce revin RoşiaMin pentru eliminarea surselor de poluare istorică din amplasamentul 
PUZ  

 oportunitatea PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu relevante, inclusiv a celor incluse în planurile de acţiune pentru mediu 
al judeţului Alba şi al Regiunii 7 Centru 

În sinteză, categoriile de impact asupra apei vor fi: 

 impact pozitiv semnificativ prin: lichidarea practicilor actuale de depozitare necontrolată a deşeurilor pe amplasament, inclusiv în 
cursuri de apă şi implementarea unui plan de management al deşeurilor, utilizarea celor mai bune practici de management al 
sedimentelor şi realizarea iazului de decantare şi a iazului Cetate care vor permite colectarea şi reţinerea sedimentelor antrenate 
de pe perimetrele perturbate istoric sau de proiect, construirea de bariere hidraulice la baza structurilor de acumulare, devierea 
şiroirilor în jurul haldelor, colectarea tuturor exfiltraţiilor şi şiroirilor din halde, epurarea tuturor evacuărilor de ape poluate din văile 
Corna şi Roşia 

 impact neutru prin: asigurarea debitelor salubre în pâraiele Roşia şi Corna, devierea apelor meteorice neafectate şi a apelor de 
suprafaţă din amonte de proiect în jurul perimetrelor miniere şi evacuarea acestora în aval de barajele de gospodărire a apelor, 
colectarea şi tratarea apelor subterane extrase şi evacuarea acestora în pârâul Roşia  
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Tabel 13 Matricea de evaluare pentru factorul de mediu “Aer”  

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Etapa de construcţie şi etapa de închidere/reabilitare 

Poluarea aerului cu particule, NOx, 
CO, precum şi cu SO2 şi cu poluanţi 
toxici generaţi de arderea 
combustibililor în instalaţii de încălzire, 
în zonele cu receptori sensibili 
(populaţia din ariile învecinate zonei 
industriale, vegetaţie, ecosisteme) 

Măsuri de management
1
: Negativ pentru impactul cu particule 

totale în suspensie, într-un perimetru 
restrâns, în perioada de construcţie 

Negativ nesemnificativ  

Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Stropirea cu apă a materialelor 
(pământ, agregate), program de 
control al prafului pentru 
suprafeţele de drum neasfaltate, 
în perioadele uscate, prin 
intermediul camioanelor cisternă 
şi prin utilizarea substanţelor 
chimice pentru fixarea prafului 

Încetarea activităţilor generatoare 
de praf în situaţii de vânt puternic 

Acţiuni de monitorizare şi 
corectare/prevenire în funcţie de 
necesităţi 

Stabilirea şi impunerea unor limitări de 
viteză  

Includerea de specificaţii privind 
eficienţa carburantului la 
achiziţie/leasing de vehicule şi utilaje 
motorizate, utilizarea de carburanţi cu 
conţinut redus de sulf 

Proceduri de planificare pentru 
întreţinerea regulată a vehiculelor şi 
utilajelor mobile 

Proceduri pentru minimalizarea 
înălţimii de cădere în 
manevrarea/amplasarea materialelor 

Utilizarea de gaze petroliere lichefiate 
pentru instalaţiile de încălzire 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Depăşirea valorilor limită pentru 
emisiile de particule de la silozurile de 
ciment/var, depăşirea valorilor limită 
pentru emisiile de poluanţi de la 
vehicule/utilaje mobile şi poluarea 
potenţială a aerului, în zonele cu 
receptori sensibili (populaţia din ariile 
învecinate zonei industriale, vegetaţie, 
ecosisteme), cu particule, NOx, SO2, 
CO şi alţi poluanţi  

Măsuri tehnice
2
: Negativ nesemnificativ  Respectă obiectivele de mediu 

specifice 
Utilizarea de filtre cu saci textili la 
silozurile de ciment/var 

Utilizarea de sisteme cu ceaţă la 
concasorul de agregate 

Utilizarea de generatoare de energie 
electrică dotate cu sisteme de 
reducere catalitică neselectivă a 
emisiilor 

Utilizarea de vehicule şi de utilaje 
mobile dotate cu motoare performante 
care să asigure emisii de poluanţi sub 
valorile limită legale 

Etapa de operare 

Poluarea aerului cu particule, NOx, 
CO, precum şi cu SO2 şi cu poluanţi 
toxici generaţi de arderea 
combustibililor în instalaţii de încălzire 
în zonele cu receptori sensibili 
(populaţia din ariile învecinate zonei 
industriale, vegetaţie, ecosisteme) 

Măsuri de management
3
: Negativ nesemnificativ  Respectă obiectivele de mediu 

specifice 
Stropirea cu apă a materialelor 
(pământ, agregate), program de 
control al prafului pentru suprafeţele 
de drum neasfaltate, în perioadele 
uscate (stropire cu apă sau substanţe 
chimice pentru fixarea prafului) 

Încetarea activităţilor generatoare 
de praf în situaţii de vânt puternic 

Acţiuni de monitorizare şi 
corectare/prevenire în funcţie de 
necesităţi 

Stabilirea şi impunerea unor limitări de 
viteză  
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Includerea de specificaţii privind 
eficienţa carburantului la 
achiziţie/leasing de vehicule şi utilaje 
motorizate, utilizarea de carburanţi cu 
conţinut redus de sulf 

Proceduri de planificare pentru 
întreţinerea regulată a vehiculelor şi 
utilajelor mobile 

Proceduri pentru minimalizarea 
înălţimii de cădere în 
manevrarea/amplasarea materialelor 

Utilizarea de gaze petroliere lichefiate 
pentru instalaţiile de încălzire 

Depăşirea valorilor limită pentru 
emisiile de poluanţi de la surse dirijate 
din cadrul uzinei de procesare, 
depăşirea valorilor limită pentru 
emisiile de poluanţi de la 
vehicule/utilaje mobile şi poluarea 
potenţială a aerului, în zonele cu 
receptori sensibili (populaţia din ariile 
învecinate zonei industriale, vegetaţie, 
ecosisteme), cu particule, NOx, SO2, 
CO şi alţi poluanţi 

Măsuri tehnice
4
: Negativ nesemnificativ  Respectă obiectivele de mediu 

specifice 
Utilizarea de sisteme cu ceaţă la 
concasorul de agregate şi la toate 
punctele generatoare de praf din 
incinta uzinei de procesare (încărcare 
concasor, transfer minereu concasat, 
etc.) 

Utilizarea de filtre cu saci textili la 
silozurile de var de la uzina de 
procesare 

Utilizarea de scrubere umede pentru 
reducerea emisiilor de la celulele de 
electroliză, de la cuptoarele de 
reactivare a cărbunelui activ, de la 
retorta de recuperare a mercurului, de 
la instalaţia de hidratare a varului, de 
la rezervorul de stocare a cianurii, de 
la cuptoarele de topire, de la 
concasorul şi de la pulverizatorul de 
zgură 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Utilizarea unui sistem de spălare 
acidă/neutralizare a cărbunelui de la 
instalaţia de spălare acidă şi 
neutralizare a cărbunelui activ 

Utilizarea de generatoare de energie 
electrică dotate cu sisteme de 
reducere catalitică neselectivă a 
emisiilor 

Construirea de coşuri de dispersie la 
uzina de procesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de dispersie 
a poluanţilor 

Utilizarea de vehicule şi de utilaje 
mobile dotate cu motoare performante 
care să asigure emisii de poluanţi sub 
valorile limită legale 

1) Măsurile de management pentru etapele de construcţie/închidere vor determina o reducere cu 75 – 90 % a emisiilor de praf, reducerea la 
minimum a emisiilor de SO2 şi eliminarea emisiilor de SO2 şi a poluanţilor toxici de la arderea combustibililor în instalaţiile de ardere. 
2) Măsurile tehnice pentru etapele de construcţie/închidere vor determina o reducere cu 90 – 96 % a emisiilor de particule şi o reducere cu 30 – 
50 % a emisiilor de poluanţi de la generatoarele de energie electrică. 
3) Măsurile de management pentru etapa de operare vor determina o reducere cu 75 – 90 % a emisiilor de praf, reducerea la minimum a emisiilor 
de SO2 şi eliminarea emisiilor de SO2 şi a poluanţilor toxici de la arderea combustibililor în instalaţiile de ardere. 
4) Măsurile tehnice pentru etapa de operare vor determina o reducere cu 90 – 100 % a emisiilor de poluanţi de la procesarea minereului şi o 
reducere cu 30 – 50 % a emisiilor de poluanţi de la generatoarele de energie electrică. 

 

Sinteză privind impactul asupra aerului 

Activităţile propuse a se desfăşura în amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului, 
tehnice şi de management, vor determina forme de impact negativ şi negativ nesemnificativ asupra calităţii aerului din zonele cu 
receptori sensibili. Principalele forme de impact vor fi cele negative nesemnificative, singura formă de impact negativ fiind asociată 
impactului cu particule totale în suspensie, într-un perimetru restrâns, în perioada de construcţie. Impactul asupra calităţii aerului din 
perimetrele exterioare (localităţi, vegetaţie, ecosisteme) amplasamentului zonei industriale poate fi definit ca negativ nesemnificativ, 
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deoarece activităţile industriale vor aduce un anumit aport la poluarea de fond, dar aportul va fi redus. Impactul negativ asupra 
calităţii aerului se va manifesta într-o zonă restrânsă, va fi limitat în timp (etapa de construcţie), va avea o frecvenţă redusă şi va fi 
reversibil. Impactul negativ nesemnificativ se va manifesta pe termen lung (pe durata activităţilor de construcţie, operare şi 
închidere), pe o arie relativ largă în jurul amplasamentului industrial şi va fi reversibil. Prin cumularea aportului asociat activităţilor din 
amplasamentul PUZ cu concentraţiile de fond nu vor fi generate situaţii de atingere sau de depăşire a valorilor limită legale pentru 
protecţia receptorilor sensibili.  

Alte aspecte: 

 concentraţiile de poluanţi în emisiile de la sursele dirijate vor fi conforme cu valorile limită prevăzute de legislaţia naţională, iar 
cele de la instalaţiile IPPC vor fi conforme cu valorile care pot fi obţinute prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) 

 riscul la cancer pentru populaţia din localităţile învecinate amplasamentului PUZ va fi neglijabil 

 propunerile PUZ integrează consideraţiile de mediu specifice şi se subsumează obiectivelor de mediu referitoare la calitatea 
aerului din zonă 

 corelarea PUZ cu Strategia de dezvoltare a judeţului Alba, PUG Roşia Montană, PUZ Noua Roşia Montană, PUZ Zona construită 
protejată Roşia Montană, deoarece asigură desfăşurarea activităţilor industriale în condiţii de protecţie a calităţii aerului, 
respectiv, a sănătăţii populaţiei şi a mediului natural şi construit  
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Tabel 14 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Zgomot şi vibraţii” 

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Afectarea receptorilor sensibili 
(populaţie, monumente istorice, alte 
construcţii) din ariile învecinate zonei 
industriale prin niveluri de zgomot 
peste limitele admise şi/sau prin 
vibraţii 

Consultare continuă cu locuitorii 
din zonă în legătură cu impactul 
generat de zgomot şi vibraţii 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Amplasarea optimă a drumurilor 
de transport/acces, a uzinei de 
procesare şi a altor facilităţi  

Instalarea de berme şi diguri de 
pământ cu rolul de bariere 
acustice permanente pentru ariile 
sensibile din cadrul zonei 
industriale 

Adoptarea unei strategii de lucru 
în carieră, astfel încât să rămână 
permanent un ecran între carieră 
şi receptorii sensibili 

Construirea drumurilor, pe cât 
posibil, în debleuri 

Monitorizarea zgomotului şi 
vibraţiilor ambientale şi iniţierea de 
acţiuni de corectare acolo unde 
este necesar 

Implementarea procedurilor de 
puşcare controlată, incluzând 
tehnici de întârziere de tip Nonel 

Planificarea activităţilor de 
puşcare la orele de zi şi evitarea 
executării acestora în condiţii 
meteorologice defavorabile 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Monitorizarea regulată a 
impactului auditiv şi vibraţional 
pentru activităţile de puşcare şi, 
după caz, iniţierea unor măsuri de 
ajustare a planurilor de puşcare 

Achiziţionarea unor echipamente 
noi care să îndeplinească 
cerinţele Directivei 2000/14/CE 

Echiparea vehiculelor şi utilajelor 
mobile cu scuturi izolatoare şi 
absorbante pentru zgomot 

Administrarea corespunzătoare a 
parcului de vehicule şi de utilaje 
pentru a se utiliza un număr minim 

Încorporarea unor caracteristici de 
protecţie auditivă la proiectarea 
uzinei de procesare şi montarea 
de echipamente pentru atenuarea 
zgomotului 

Proceduri de operare standard 
pentru întreţinerea 
vehiculelor/utilajelor 

Planificarea/decalarea livrărilor 
importante în cursul zilei 

Limitarea vitezei de trafic 

Utilizarea de autobuze pentru 
transportul personalului în 
vederea reducerii traficului 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Implementarea, după caz, a 
măsurilor de reducere a 
zgomotului la receptor 

Sinteză privind impactul asupra nivelurilor de zgomot şi vibraţii 

Activităţile propuse a se desfăşura în amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului, 
tehnice şi de management, vor determina un impact negativ nesemnificativ asupra nivelurilor de zgomot şi vibraţii din zonele cu 
receptori sensibili. Impactul asupra nivelurilor de zgomot şi vibraţii din perimetrele exterioare (localităţi) amplasamentului zonei 
industriale poate fi definit ca negativ nesemnificativ, deoarece activităţile industriale vor aduce un anumit aport la nivelurile de fond, 
dar aportul va fi redus. Impactul negativ nesemnificativ se va manifesta pe termen lung (pe durata activităţilor de construcţie, operare 
şi închidere), pe o arie relativ largă în jurul amplasamentului industrial şi va fi reversibil. Prin cumularea aportului asociat activităţilor 
din amplasamentul PUZ cu nivelurile de fond nu vor fi generate situaţii de atingere sau de depăşire a valorilor limită legale pentru 
protecţia receptorilor sensibili, cu excepţia momentelor (din perioada de zi) în care se vor efectua puşcările.  

Alte aspecte: 

 propunerile PUZ integrează consideraţiile de mediu specifice şi se subsumează obiectivelor de mediu referitoare la nivelurile de 
zgomot şi vibraţii din zonă 

 corelarea PUZ cu Strategia de dezvoltare a judeţului Alba, PUG Roşia Montană, PUZ Noua Roşia Montană, PUZ Zona construită 
protejată Roşia Montană, deoarece asigură desfăşurarea activităţilor industriale în condiţii de protecţie a receptorilor sensibili la 
poluarea fonică 
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Tabel 15 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Biodiversitate, floră şi faună” 

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Modificarea suprafeţelor biotopurilor 
de pe amplasament şi a categoriilor 
de folosinţă 

Replantări şi reintroducerea unor 
forme asemănătoare de folosinţă 
a terenurilor, acolo unde va fi 
posibil în perioada de 
închidere/reabilitare 

Negativ în etapele de construcţie şi 
operare 

Pozitiv în şi după etapa de reabilitare 

Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Reacoperirea completă cu 
vegetaţie în etapa de 
închidere/reabilitare a 
amplasamentului, cu specii 
autohtone, în scopul refacerii 
comunităţilor de plante şi a 
modelelor naturale  

Modificări ale fondului forestier prin 
schimbări legate de vârstă, compoziţie 
a speciei şi de tipurile de pădure 

Renaturarea zonei după închidere  Negativ în etapele de construcţie şi 
operare 

Pozitiv în şi după etapa de reabilitare 

Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Pierderi şi modificări de habitate Tăierea treptată a pădurii, evitarea 
defrişărilor în perioadele de 
cuibărit şi gospodărirea 
corespunzătoare a zonelor de 
conservare 

Negativ în etapele de construcţie şi 
operare 

Pozitiv în şi după etapa de reabilitare 

Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Refacerea zonelor umede încă din 
etapa de construcţie 

Construirea de tuneluri şi 
coridoare ecologice 

Conservarea clădirilor în care 
există colonii de lilieci 
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Aplicarea, în pădurile de la 
periferia zonei proiectului, de 
practici pentru îmbunătăţirea stării 
avifaunei  

Înfiinţarea unei reţele ecologice 
compensatorii 

Renaturarea zonei 

Sinteză privind impactul asupra biodiversităţii, florei şi faunei 

Activităţile propuse a se desfăşura în amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului, vor 
determina forme de impact negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei în etapele de construcţie şi de operare şi forme de impact 
pozitiv în şi după etapa de închidere/reabilitare, şi anume: 

 impact negativ în etapele de construcţie şi de operare prin: modificarea suprafeţelor biotopurilor de pe amplasament şi a 
categoriilor de folosinţă, modificări ale fondului forestier prin schimbări legate de vârstă, compoziţie a speciei şi de tipurile de 
pădure, pierderi şi modificări de habitate, atenuate prin tăierea treptată a pădurii, evitarea defrişărilor în perioadele de cuibărit şi 
gospodărirea corespunzătoare a zonelor de conservare, refacerea zonelor umede încă din etapa de construcţie, conservarea 
clădirilor în care există colonii de lilieci, aplicarea, în pădurile de la periferia zonei proiectului, de practici pentru îmbunătăţirea 
stării avifaunei, înfiinţarea unei reţele ecologice compensatorii – impact pe termen lung manifestat pe arii relativ largi din 
amplasament, reversibil, după reabilitare, pe cea mai mare parte a suprafeţei afectate  

 impact pozitiv în şi după etapa de închidere/reabilitare, prin renaturarea zonei – impact pozitiv ireversibil, pe termen lung, 
manifestat pe cea mai mare parte a amplasamentului 

 

Implementarea proiectului aferent planului analizat necesită scoaterea definitivă din fond forestier a unei suprafeţe de 255,22 ha, din 
care 182,46 ha sunt sub limita/amprenta zonei studiate respectiv 14,08 ha sub amprenta unor obiective situate în afara zonei 
studiate. Din suprafaţa totală a terenurilor din fondul forestier de sub amprenta zonei studiate 72,76 ha sunt terenuri neproductive 
incluse în amenajamentul silvic. Solicitările de scoatere definitivă din fond forestier vor fi făcute treptat, în funcţie de dezvoltarea 
proiectului. În zona studiată nu se regăsesc drumuri forestiere. 

Sub amprenta PUZ, pentru suprafeţele care necesită scoatere definitivă din fond forestier, regimul de proprietate asupra pădurilor se 
prezintă astfel (vezi Planşa nr. 2 din Anexa 6): 
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1. RMGC – 141,87 ha din care 100,48 concesionat de la instituţii  

2. Roşia Montană Domeniul Public – 1,63 ha 

3. Statul Român în Administrare Romsilva – 60,15 ha 

4. Proprietari Privaţi – 51,57 ha. 

Procedura de scoatere definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, precum şi condiţiile în care se poate formula o solicitare 
în acest sens, sunt reglementate în detaliu de Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, astfel cum a fost modificată şi completată, precum şi 
de Ordinul nr. 25/2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor 
băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional. 

Astfel, în conformitate cu prevederile legii 46/2008 – Codul Silvic, şi ca măsură de reducere a impactului datorat tăierii treptate a 
pădurii, RMGC va replanta o suprafaţă estimată la momentul actual de 1000 ha. 

 

Alte aspecte: 

 propunerile PUZ integrează consideraţiile de mediu şi se subsumează obiectivelor de mediu specifice 

 corelarea PUZ cu Strategia de dezvoltare a judeţului Alba, PUG Roşia Montană, PUZ Zona construită protejată Roşia Montană, 
deoarece asigură desfăşurarea activităţilor industriale în condiţiile luării tuturor măsurilor fezabile pentru protecţia florei şi faunei 
şi a zonelor naturale, prevede extinderea Zonei protejate Roşia Montană şi a zonei de protecţie a zonei protejate 
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Table 16 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “ Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic”  

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Afectarea potenţială a patrimoniului 
cultural, arhitectonic şi arheologic 

Instituirea Zonei Protejate pentru 
centrul istoric al comunei Roşia 
Montană, care include şi alte 
perimetre construite, precum şi arii 
naturale (este în curs de avizare 
PUZ – Centrul Istoric Roşia 
Montană care va constitui cadrul 
legal pentru implementarea 
măsurilor de conservare, 
reabilitare şi valorificare a 
patrimoniului)  

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Instituirea statutului de arii 
protejate pentru Dealul Carpeni, 
sectorul minier Catalina Monuleşti, 
monumentul funerar roman de la 
Tău Găuri, Piatra Corbului si 
celelalte monumente istorice 
situate în afara centrului istoric. 

Conceperea proiectului minier 
astfel încât să nu afecteze clădirile 
monument istoric 

Angajamentul RMGC de a 
menţine în stare de conservare 
cele 41 clădiri monument istoric, 
precum şi de renovare a clădirilor 
monument istoric şi a caselor pe 
care le deţine în proprietate  
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Stimularea măsurilor referitoare la 
sectorul economic şi la alte 
sectoare de activitate prin măsuri 
legale pentru protecţia 
monumentelor istorice  

Asumarea de către RMGC a 
obligaţiei de a asigura resursele 
financiare pentru orice reabilitări 
necesare monumentelor istorice, 
în eventualitatea producerii unor 
deteriorări generate de vibraţii pe 
parcursul derulării proiectului 

Program de consultare, aflat în 
desfăşurare, cu reprezentanţii 
congregaţiilor religioase pentru 
mutarea/închiderea/relocarea 
bisericilor, cu asigurarea fondurilor 
necesare 

Relocarea cimitirelor de pe valea 
Cornei, cu prevederea fondurilor 
necesare, în conformitate cu 
legislaţia şi alocarea de teren 
pentru noile cimitire din localitatea 
Noua Roşia Montană 

Menţinerea mormântului eroului 
local Simion Balint şi a accesului 
la acesta 

Continuarea cercetărilor 
arheologice preventive privind 
siturile arheologice. 

Protocol pentru descoperiri 
întâmplătoare, în scopul protejării, 
conservării şi valorificării acestora 
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Contribuţie la asigurarea 
conservării şi valorificării 
patrimoniului mobil şi a 
patrimoniului minier, precum şi la 
înfiinţarea noului muzeu al 
mineritului 

Afectarea potenţială a patrimoniului 
cultural, arhitectonic şi arheologic 

Continuarea investigaţiilor 
/cercetărilor arheologice 
preventive în zona Orlea - Paru 
Carpeni si zona Protejata, 
conservarea şi restaurarea „in 
situ” a acestora 

Impact negativ  

 

Sinteză privind impactul asupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic 

Având în vedere valoarea şi vulnerabilitatea arealului din punct de vedere al valorilor de patrimoniu, propunerile proiectului ce face 
obiectul PUZ cu privire la patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic din interiorul şi din exteriorul zonei industriale generează un 
impact pozitiv semnificativ asupra valorilor de patrimoniu, deoarece: se instituie Zona Protejată pentru centrul istoric al comunei 
Roşia Montană, se instituie statutul de arii protejate pentru siturile arheologice şi monumentele naturii din amplasament, se asigură 
conservarea şi valorificarea patrimoniului din zonă, se asigură continuarea investigaţiilor privind siturile arheologice, conservarea şi 
restaurarea „in situ” a acestora. Impactul pozitiv va fi ireversibil, se va manifesta pe o arie largă şi pe termen lung. Cel mai probabil 
efect al acestui impact pozitiv semnificativ va fi dezvoltarea turismului. Efectele se vor cumula cu efectele pozitive de natură 
economică, contribuind la dezvoltarea durabilă a zonei. 

Alte aspecte: 

 propunerile PUZ integrează consideraţiile de mediu şi contribuie la atingerea obiectivelor de mediu specifice  

 propunerile PUZ contribuie substanţial la soluţionarea problemelor actuale ale patrimoniului şi la promovarea dezvoltării durabile 
în zona Roşia Montană 

 propunerile PUZ contribuie la atingerea obiectivelor Planului strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roşia Montană, 
Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba, Planului de dezvoltare al Regiunii 7 Centru, Planului de acţiune pentru dezvoltarea 
turismului naţional, cu privire la protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric 
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 propunerile PUZ contribuie la crearea unui cadru favorabil pentru proiecte şi/sau activităţi viitoare în domeniul cercetărilor 
arheologice, al restaurării şi conservării valorilor de patrimoniu şi al turismului 
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Table 17 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Sănătatea umană”  

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Afectarea sănătăţii umane ca urmare 
a activităţilor din cadrul proiectului 

Stabilirea amplasamentului Piatra 
Albă pentru dezvoltarea noii localităţi 
destinate relocării populaţiei din zona 
industrială într-un areal în care 
calitatea mediului nu este afectată de 
activităţile proiectului 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Dotarea localităţii Noua Roşia 
Montană cu o infrastructură 
corespunzătoare privind 
managementul deşeurilor, alimentarea 
centralizată cu apă potabilă şi cu 
energie electrică, canalizare, 
transport, îngrijire a sănătăţii, ceea ce 
conduce la creşterea gradului de 
confort şi la îmbunătăţirea sănătăţii 

Pozitiv semnificativ  

Implementarea măsurilor pentru 
reducerea poluării aerului, a nivelurilor 
de zgomot şi vibraţii şi a celor privind 
prevenirea şi combaterea situaţiilor de 
urgenţă 

Neutru 

Monitorizarea continuă a calităţii 
aerului în localităţile potenţial afectate 
de proiect şi oprirea activităţilor în 
cazurile în care apare probabilitatea 
de depăşire a valorilor limită  

Pozitiv 

 

Sinteză privind impactul asupra sănătăţii umane 

Activităţile propuse a se desfăşura în amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului 
asupra calităţii factorilor de mediu, respectiv, asupra sănătăţii umane vor determina forme de impact pozitiv semnificativ, pozitiv sau 
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neutru asupra acesteia. Principalele forme de impact vor fi cele pozitive, se vor manifesta pe termen lung şi pe arii largi (comunitatea 
Roşia Montană şi alte comunităţi din zonă), iar prin cumulare se vor potenţa reciproc. Acestea vor fi generate de: 

 oportunitatea PUZ pentru soluţionarea, pe termen lung, a problemelor urbanistice actuale cu care se confruntă populaţia 
comunei, respectiv, de calitate a vieţii, care afectează în prezent comunitatea, situată într-un areal valoros din punct de vedere al 
resurselor minerale şi din punct de vedere cultural (specific minier), dar, totodată vulnerabil, ca urmare a situaţiei economice 
precare la nivelul indivizilor şi al comunităţii – lipsa mijloacelor financiare pentru reabilitarea urbanistică, având efecte asupra 
sănătăţii populaţiei; 

 oportunitatea PUZ pentru atingerea unora dintre obiectivele Planului strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roşia 
Montană, ale Strategiei de dezvoltare economică, socială şi culturală a judeţului Alba şi ale Planului de dezvoltare al Regiunii 7 
Centru, şi anume: dezvoltarea urbanistică, asigurarea unui mediu curat şi a unor condiţii modern de locuire, întărirea coeziunii 
comunităţii şi mobilizarea spre acţiuni comune, crearea capacităţii locale pentru gestionarea dezvoltării, dezvoltarea zonelor 
rurale, dezvoltarea durabilă 

 oportunitatea PUZ pentru atingerea obiectivelor de mediu relevante pentru zonele populate 

 corelarea PUZ cu prevederile PUG Roşia Montană referitoare la infrastructură, corelarea cu PUZ Noua Roşia Montană în 
vederea asigurării unor standarde ridicate ale calităţii vieţii pentru persoanele relocate, corelarea cu PUZ Zona construită 
protejată în vederea protejării populaţiei la efectele activităţilor industriale  

În sinteză, categoriile de impact asupra sănătăţii umane vor fi: 

 impact pozitiv semnificativ prin: reconstruirea infrastructurii publice la standarde moderne (infrastructură corespunzătoare privind 
managementul deşeurilor, alimentarea centralizată cu apă potabilă şi cu energie electrică, canalizare, transport, îngrijire a 
sănătăţii, ceea ce conduce la creşterea gradului de confort şi la îmbunătăţirea sănătăţii) în noua comunitate de la Noua Roşia 
Montană, amplasarea localităţii într-un areal în care calitatea mediului nu este afectată de activităţile industriale 

 impact pozitiv prin oprirea activităţilor în cazurile în care apare probabilitatea de depăşire a valorilor limită pentru calitatea aerului 

 impact neutru prin implementarea măsurilor pentru reducerea poluării aerului, a nivelurilor de zgomot şi vibraţii şi a celor privind 
prevenirea şi combaterea situaţiilor de urgenţă  
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Tabel 18 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “ Infrastructura rutieră/Transporturi” 

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
existente, cu creşterea gradului de 
siguranţă a circulaţiei şi construirea de 
drumuri de acces şi de transport 
tehnologic care să nu afecteze 
comunităţile 

Nu sunt necesare măsuri de 
diminuare 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Afectarea sănătăţii umane sau a 
mediului ca urmare a unor explozii 
sau emisii accidentale de carburanţi, 
de alte substanţe lichide periculoase 
sau de material cu potenţial exploziv 
ca urmare a unor accidente rutiere ale 
vehiculelor care transportă materiale 
(carburanţi, substanţe chimice lichide, 
explozivi) 

Evaluare şi selectare servicii de 
livrare şi transport de bună 
reputaţie 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Stabilirea de clauze contractuale 
şi responsabilităţi referitoare la 
sănătate, siguranţă şi mediu ale 
furnizorilor şi transportatorilor 

Substanţele chimice şi explozivii 
vor fi achiziţionaţi, transportaţi şi 
manevraţi în conformitate cu 
standardele internaţionale şi 
române 

Monitorizarea livrărilor de 
carburanţi şi substanţe chimice şi 
raportarea zilnică 

Planificarea strategică, 
programarea şi modificarea 
traseelor de livrare pentru evitarea 
drumurilor care traversează 
localităţi şi pentru evitarea 
traficului intens 

Protocoale de comunicare cu 
şoferii 
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Consultarea autorităţilor locale cu 
privire la programul şi practicile de 
transport ale substanţelor chimice, 
precum şi la trasee alternative şi 
alte măsuri de minimizare posibile 

Scheme de cooperare pentru 
intervenţii în caz de poluare 
accidentală/situaţii de urgenţă 

Poluarea accidentală cu deşeuri 
municipale sau periculoase (inclusiv 
mercur elementar generat ca 
subprodus) ca urmare a accidentelor 
de circulaţie  

Evaluare şi selectare servicii de 
bună reputaţie pentru transport 
deşeuri  

 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Planificarea strategică, 
programarea şi modificarea 
traseelor de transport al deşeurilor 
pentru evitarea drumurilor care 
traversează localităţi şi pentru 
evitarea traficului intens 

Protocoale de comunicare cu 
şoferii 

Consultarea autorităţilor locale cu 
privire la programul şi practicile de 
transport ale deşeurilor, precum şi 
la trasee alternative şi alte măsuri 
de minimizare posibile 

Aglomerare potenţială a circulaţiei şi 
disconfort create de zgomot în 
localităţi ca urmare a transportului 
muncitorilor/vizitatorilor sau eventuala 
interferenţă cu vehiculele de transport 
şi expediţie 

Instruirea angajaţilor cu privire la 
cerinţele RMGC legate de 
siguranţa circulaţiei, limitarea 
vitezei, respectarea regulilor de 
circulaţie 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Construirea de parcări desemnate 
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Pierderi accidentale de cianură de 
sodiu ca urmare a accidentelor de 
circulaţie sau a eventualelor acţiuni de 
protest sau teroriste  

Cerinţe ale RMGC de achiziţie a 
cianurii de sodiu exclusiv sub 
formă solidă (brichete), în 
recipiente atestate 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Planificarea strategică, 
programarea şi modificarea 
traseelor de transport al cianurii 
pentru evitarea drumurilor care 
traversează localităţi şi pentru 
evitarea traficului intens 

Evaluarea atentă şi evitarea 
oricărei ameninţări credibile de 
acte de protest sau terorism prin 
legătura cu forţele de poliţie sau 
organizaţiile de siguranţă 

Utilizarea sistemelor automate 
(GPS) de urmărire a deplasărilor 
vehiculelor 

Protocoale de comunicare cu 
şoferii 

Consultarea autorităţilor locale cu 
privire la programul şi practicile de 
transport ale cianurii, precum şi la 
trasee alternative şi alte măsuri de 
minimizare posibile 

Pericol pentru şoferi, însoţitori şi 
public asociat eventualelor acţiuni 
criminale sau teroriste asociate 
transportului în afara amplasamentului 
a lingourilor de aliaj doré 

Selectarea unor firme de 
transport/pază şi protecţie 
autorizate şi obligate prin garanţii 
şi planificare strategică, 
programarea şi modificarea 
traseelor de livrare 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 
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Evaluarea atentă şi evitarea 
oricărei ameninţări credibile de 
acte de protest sau terorism prin 
legătura cu forţele de poliţie sau 
organizaţiile de siguranţă 

Utilizarea sistemelor automate 
(GPS) de urmărire a deplasărilor 
vehiculelor 

Protocoale de comunicare cu 
şoferii 

Scheme de mobilizare şi de 
intervenţie în caz de urgenţă 
împreună cu autorităţile locale şi 
regionale pe traseele de transport 
afectate 

 

Sinteză privind impactul infrastructurii rutiere/transporturilor 

Modernizarea infrastructurii rutiere existente şi activităţile de transport asociate proiectului ce face obiectul PUZ, coroborate cu 
măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului asupra calităţii factorilor de mediu, respectiv, asupra populaţiei vor determina 
forme de impact pozitiv semnificativ, neutru sau negativ nesemnificativ. Formele de impact se vor manifesta pe termen lung şi pe arii 
largi (căile rutiere din zonă şi din amplasamentul PUZ).  

În sinteză, categoriile de impact vor fi: 

 impact pozitiv semnificativ prin: modernizarea infrastructurii rutiere existente, cu creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei şi 
construirea de drumuri de acces şi de transport tehnologic care să nu afecteze comunităţile 

 impact neutru prin implementarea măsurilor de evitare a afectării sănătăţii umane şi a mediului ca urmare a unor accidente de 
circulaţie cu efecte majore generate de pierderi de substanţe periculoase sau a acţiunilor teroriste  
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 impact negativ nesemnificativ generat de aglomerarea potenţială a circulaţiei şi de disconfortul sonor create în localităţi ca 
urmare a transportului muncitorilor/vizitatorilor sau eventuala interferenţă cu vehiculele de transport şi expediţie, efecte atenuate 
prin măsuri specifice de circulaţie 

Alte aspecte:  

prevederile PUZ sunt relevante pentru atingerea unora dintre obiectivele PUG Roşia Montană, Planului strategic de dezvoltare socio-
economică al comunei Roşia Montană, planurilor de dezvoltare ale judeţului Alba şi Regiunii 7 Centru, Planului de amenajare a 
teritoriului judeţului Alba referitoare la: modernizarea infrastructurii rutiere, protecţia calităţii mediului la efectele traficului  
prevederile PUZ sunt relevante pentru atingerea obiectivelor de mediu specifice în domeniul transporturilor 
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Tabel 19 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Peisajul” 

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Modificarea peisajului la scară locală 
prin modificarea permanentă a 
geomorfologiei reliefului  

Refacerea reliefului în 
amplasamentele carierelor Cârnic, 
Jig şi Orlea prin reumplerea cu 
roci sterile, acoperirea cu sol şi 
vegetarea acestora 

Negativ semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Proiectare arhitectonică adecvată 
integrării noilor structuri 
topografice în mediul înconjurător, 
conform recomandărilor 
standardelor în vigoare 

Modificarea peisajului la scară locală 
prin modificarea raportului dintre 
peisajul natural/antropizat în etapele 
de construcţie şi de operare, 
modificarea raportului dintre 
categoriile de folosinţă a terenului şi a 
valorii estetice a peisajului în toate 
etapele proiectului, impactul asupra 
zonelor protejate în etapa de 
construcţie 

Recrearea, în etapa de 
închidere/reabilitare, a peisajelor 
tradiţionale prin replantări şi prin 
reintroducerea unor forme 
asemănătoare de folosinţă a 
terenurilor, acolo unde va fi posibil 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Reacoperirea completă cu 
vegetaţie în etapa de 
închidere/reabilitare a 
amplasamentului, cu specii 
autohtone, în scopul refacerii 
comunităţilor de plante şi a 
modelelor naturale  

Introducerea în circuitul turistic a 
ariilor protejate, conservarea şi 
reabilitarea resurselor naturale 

Măsuri specifice de atenuare a 
impactului vizual în toate etapele 
proiectului 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Modificarea peisajului la scară 
regională 

Similare celor la scară locală Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

 

Sinteză privind impactul asupra peisajului 

Activităţile industriale din amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului asupra 
peisajului vor determina forme de impact negativ semnificativ sau negativ nesemnificativ. Formele de impact se vor manifesta pe 
termen lung şi pe perimetre largi din amplasamentul PUZ.  

În sinteză, categoriile de impact vor fi: 

 impact negativ semnificativ prin modificarea ireversibilă a peisajului la scară locală, determinată de modificarea permanentă a 
geomorfologiei reliefului, atenuat prin refacerea parţială a reliefului 

 impact negativ nesemnificativ prin implementarea măsurilor de diminuare a modificărilor peisajului la scară locală şi regională 
prin: recrearea peisajelor tradiţionale prin replantări şi prin reintroducerea unor forme asemănătoare de folosinţă a terenurilor, 
acolo unde va fi posibil, reacoperirea completă cu vegetaţie a amplasamentului, măsuri specifice de atenuare a impactului vizual 
în toate etapele proiectului  
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Tabel 20 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Solul/Utilizarea terenului” 

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Poluarea potenţială prin scurgeri de 
reactivi chimici sau produse petroliere 

Amenajarea de spaţii betonate izolate, 
prevăzute cu sisteme de colectare a 
scurgerilor accidentale şi, după caz, 
cu separatoare de ulei, pentru zonele 
de descărcare a substanţelor 
chimice/carburanţilor 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Depozitarea substanţelor 
chimice/carburanţilor pe cât posibil în 
spaţii acoperite, dotate cu cuve de 
retenţie  

Gestionarea corespunzătoare a 
substanţelor chimice şi a carburanţilor, 
inclusiv a deşeurilor periculoase 
provenite de sistemele/materialele de 
depoluare 

Dotarea amplasamentului uzinei de 
procesare cu un sistem de scurgere 
către un iaz impermeabilizat de 
colectare a şiroirilor de pe versanţi şi a 
scurgerilor de pe amplasament 

Poluarea potenţială generată de 
depozitarea deşeurilor periculoase 

Amenajarea unui depozit temporar 
asigurat de deşeuri periculoase, 
prevăzut cu spaţii separate, bazine de 
retenţie, sisteme de drenare care să 
împiedice amestecul de materiale 
incompatibile şi să capteze 
eventualele scurgeri; deşeurile vor fi 
depozitate temporar în recipiente 
adecvate, dar nu mai mult de 3 ani în 
cazul tratării ulterioare sau de 1 an în 
cazul depozitării acestor deşeuri 

 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Poluarea potenţială generată de 
colectarea şi eliminarea deşeurilor 
generale şi municipale 

Colectare în recipiente/containere şi 
eliminare la un depozit autorizat 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Poluarea generată de depunerea 
prafului şi a particulelor încărcate cu 
metale emise în gazele de 
eşapament, ca urmare a funcţionării 
vehiculelor şi utilajelor mobile 

Utilizarea de vehicule şi de utilaje 
mobile dotate cu motoare care să 
respecte cele mai stricte standarde de 
emisie 

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Program de întreţinere curentă a 
vehiculelor şi a utilajelor mobile 

Monitorizarea conţinutului acid al 
particulelor depuse în ariile protejate 
şi implementarea, după caz, a unor 
măsuri corective 

Implementarea programului de control 
al prafului de pe arterele de trafic 
(stropire, aplicare substanţe chimice 
stabilizatoare) 

Modificări ale folosinţei terenurilor şi 
modificări ale structurii solului ca 
urmare a amenajărilor industriale 

Depozitarea solului vegetal decopertat 
şi utilizarea acestuia pentru 
reabilitarea amplasamentului  

Negativ în etapele de construcţie şi 
operare  

Neutru în şi după etapa de 
închidere/reabilitare 

Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Reabilitarea întregului amplasament 
prin acoperire cu sol şi revegetare, în 
scopul redării în folosinţa iniţială sau 
în alte scopuri 

Crearea unui lac de carieră la Cariera 
Cetate pentru păstrarea resurselor în 
scopul unor utilizări extractive 
ulterioare 

Poluarea generată de scurgeri 
accidentale de sterile de procesare 
tratate din conducta pentru transportul 

Instalarea de sisteme de detectare a 
scurgerilor din conducte şi de sisteme 
de oprire automată a pompelor  

Neutru Respectă obiectivele de mediu 
specifice 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

acestuia la iazul de decantare Programe periodice de inspecţie 
pentru asigurarea integrităţii conductei 
de steril şi a sistemelor de urgenţă 
aferente  

Proiectarea iazului impermeabilizat de 
colectare a apelor pluviale şi a 
poluărilor accidentale astfel încât să 
primească scurgeri din porţiunea 
înaltă de lângă uzina de procesare  

Scurgerile potenţiale din conducta de 
steril, în punctul cel mai înalt, vor fi 
dirijate într-o serie de bazine de 
captare din care sterilul poate fi 
pompat în iaz 

 

Sinteză privind impactul asupra solului/utilizării terenului 

Activităţile industriale din amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului asupra 
solului/utilizării terenului vor determina forme de impact negativ sau neutru. Formele de impact se vor manifesta pe termen lung şi pe 
perimetre largi din amplasamentul PUZ.  

În sinteză, categoriile de impact vor fi: 

 impact negativ în etapele de construcţie şi de operare ca urmare a modificării folosinţelor terenului şi a modificării structurii 
solului, determinate de activităţile şi construcţiile industriale 

 impact neutru în etapa de închidere/reabilitare ca urmare a măsurilor de refacere a solului şi de redare în folosinţa anterioară a 
terenurilor, precum şi, în toate etapele, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a poluării solului  
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Tabel 21 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Valorile materiale” 

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Pierderi potenţiale de metale 
preţioase (aur şi argint) generate de 
activităţile de extracţie şi procesare  

Utilizarea de tehnologii avansate 
de extracţie şi de procesare în 
vederea diminuării la minimum a 
pierderilor de metale preţioase 

Pozitiv semnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Creşterea costurilor şi a impactului 
asupra mediului ca urmare a 
achiziţionării şi transportului de 
materiale de construcţie 

Utilizarea în cea mai mare măsură 
posibilă a materialelor locale 
(lemn, agregate), reducându-se 
atât costurile, cât şi impactul 
asupra mediului ca urmare a 
transportului 

Pozitiv Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Deschiderea celor două cariere de 
agregate din zona studiată în 
vederea utilizării acestor materiale 
la construirea drumurilor şi a altor 
facilităţi necesare proiectului 

Afectarea proprietăţilor din zona 
proiectului 

Achiziţionarea terenurilor/gospodăriilor 
din zona amplasamentului pe baza 
unor tranzacţii reciproc avantajoase, 
oferirea de soluţii alternative 
(strămutare, relocare), cu asigurarea 
bugetului necesar 

Pozitiv Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

Amenajarea zonelor de strămutare 
(Noua Roşia Montană, Alba Iulia) la 
standarde corespunzătoare locuirii 
civilizate 
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Sinteză privind impactul asupra valorilor materiale 

Activităţile industriale din amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a impactului asupra valorilor 
materiale vor determina forme de impact pozitiv semnificativ sau pozitiv. Formele de impact se vor manifesta pe termen lung şi pe 
perimetre largi din amplasamentul PUZ.  

În sinteză, categoriile de impact vor fi: 

 impact pozitiv semnificativ ca urmare a utilizării de tehnologii avansate de extracţie şi de procesare în vederea diminuării la 
minimum a pierderilor de metale preţioase 

 impact pozitiv ca urmare a: utilizării în cea mai mare măsură posibilă a materialelor locale (lemn, agregate), reducându-se atât 
costurile, cât şi impactul asupra mediului generate de transport, achiziţionarea terenurilor/gospodăriilor din zona amplasamentului 
PUZ pe baza unor tranzacţii reciproc avantajoase 

Se precizează că prevederile PUZ sunt relevante pentru atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba şi a Planului 
de amenajare a teritoriului judeţului Alba referitoare la necesitatea utilizării, în condiţii de eficienţă ridicată, a resurselor locale. 
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Tabel 22 Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu “Factorii climatici” 

Impact potenţial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact Mod respectare obiective de mediu 

Contribuţie la schimbările climatice 
prin emisii de gaze cu efect de seră 

Utilizarea drept combustibil a 
gazelor petroliere lichefiate, 
instalarea de cazane de mare 
randament pentru producerea 
agentului termic, în vederea 
reducerii consumului de 
combustibil, utilizarea de vehicule 
şi de utilaje mobile dotate cu 
motoare cu consumuri reduse de 
carburant 

Negativ nesemnificativ Respectă obiectivele de mediu 
specifice 

 

Sinteză privind impactul asupra factorilor climatici 

Activităţile industriale din amplasamentul PUZ, coroborate cu măsurile specifice de prevenire/diminuare a emisiilor de gaze cu efect 
de seră vor determina forme de impact negativ nesemnificativ asupra factorilor climatici. În acest sens se precizează că impactul a 
fost definit ca negativ nesemnificativ, deoarece, se vor emite gaze cu efect de seră (negativ), dar contribuţia acestora la schimbările 
climatice va fi nesemnificativă (prin comparaţie cu emisiile de CO2 la nivel naţional şi global).  
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Tabel 23 Impact cumulat şi interacţiuni 

Factor/aspect 
de mediu 

Efecte cumulate ale prevederilor planului Factor/aspect de mediu 
cu care interacţionează 

Comentarii privind interacţiunile potenţiale 

Populaţia Principalele forme de impact sunt asociate 
strămutării/relocării populaţiei şi îmbunătăţirii 
condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei pe 
termen scurt, mediu şi lung. 

Implementarea proiectului minier şi a măsurilor 
incluse în planurile de management social şi de 
mediu va determina un impact cumulat apreciat 
ca fiind pozitiv semnificativ.  

Solul/Utilizarea terenului, 
Patrimoniul cultural, 
arhitectonic şi arheologic, 
Valorile materiale  

Implementarea proiectului minier va determina modificări în 
utilizarea terenului din zona studiată, 
mutarea/închiderea/relocarea unor biserici şi cimitire, 
achiziţionarea de terenuri şi gospodării în condiţii reciproc 
avantajoase, cu amenajarea de zone de strămutare la 
standarde corespunzătoare locuirii civilizate 

Managementul 
deşeurilor 

Principalele forme de impact sunt asociate 
modificării utilizării terenurilor, poluării potenţiale a 
apelor (inclusiv transfrontieră) şi a solului. 

Respectarea măsurilor de management al 
deşeurilor, de management al cianurii, de 
intervenţie în caz de avarie/accident şi de 
combatere a poluării şi cele de dezvoltare durabilă 
pentru comunitate va determina un impact 
cumulat neutru asupra calităţii apelor şi solului.  

Modificarea utilizării terenurilor din Valea Cornei 
va genera un impact negativ în etapele de 
construcţie şi de operare, care va fi atenuat 

semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a 
reabilitării mediului şi reintroducerii terenurilor în 
circuitul natural. 

Solul/Utilizarea terenului, 
Patrimoniul cultural, 
arhitectonic şi arheologic, 
Peisajul, Valorile materiale 

Depozitarea deşeurilor generate de activităţile miniere va 
determina modificări în utilizarea terenului din Valea 
Cornei, modificarea reliefului, mutarea/închiderea/relocarea 
unor biserici şi cimitire, achiziţionarea de terenuri şi 
gospodării în condiţii reciproc avantajoase, cu amenajarea 
de zone de strămutare la standarde corespunzătoare 
locuirii civilizate. 

Apa  Impactul cumulat este determinat de evacuările 
de ape uzate epurate şi de ape pluviale.  

În condiţiile implementării măsurilor de 
gospodărire a apei şi de control al eroziunii şi al 
altor măsuri care asigură menţinerea calităţii apei 
în limitele legale, impactul cumulat va fi neutru.  

Colectarea şi epurarea apelor acide de mină 
asociate lucrărilor miniere anterioare şi 
managementul corespunzător al tuturor tipurilor 

Biodiversitatea, flora şi 
fauna, Sănătatea umană 

Calitatea apei este esenţială pentru flora şi fauna acvatică. 
Implementarea prevederilor privind gospodărirea apelor din 
zona studiată, inclusiv a apelor acide generate de lucrările 
miniere anterioare va determina îmbunătăţirea 
semnificativă a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane 
faţă de situaţia actuală, permiţând dezvoltarea vieţii 
acvatice în cursurile de apă.  

Calitatea apei subterane este importantă pentru sănătatea 
acelei părţi din populaţie care utilizează ca apă potabilă 
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Factor/aspect 
de mediu 

Efecte cumulate ale prevederilor planului Factor/aspect de mediu 
cu care interacţionează 

Comentarii privind interacţiunile potenţiale 

de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv 
semnificativ asupra calităţii apelor de suprafaţă şi 
subterane.  

Impactul general cumulat poate fi apreciat ca 
pozitiv.  

apa din fântâni şi care, în prezent nu corespunde calitativ.   

Aerul Impactul cumulat asupra calităţii aerului al 
surselor de poluanţi atmosferici se va situa cu 
mult sub valorile limită pentru protecţia 
receptorilor sensibili, în condiţiile în care se vor 
implementa măsurile tehnice şi de management al 
calităţii aerului. Impactul cumulat este apreciat, 
totuşi, ca negativ nesemnificativ, deoarece 

aduce un oarecare aport la impurificarea aerului 
din perimetrele cu receptori sensibili din 
vecinătatea zonei industriale.   

Biodiversitatea, flora şi 
fauna, Sănătatea umană, 
Peisajul, Solul/Utilizarea 
terenului, Infrastructura 
rutieră/Transportul, Factorii 
climatici 

Emisiile de poluanţi atmosferici, respectiv, calitatea aerului 
reprezintă elemente importante atât la nivel local, în ceea 
ce priveşte protecţia sănătăţii umane, a vegetaţiei şi a 
ecosistemelor, cât şi la nivel global, în ceea ce priveşte 
schimbările climatice.  

Emisiile de praf şi de alţi poluanţi, specifice activităţilor 
miniere, pot influenţa peisajul, precum şi calitatea solului 
(prin depunere).  

Emisiile de poluanţi specifice traficului rutier sunt 
dependente de starea tehnică a infrastructurii. Acestea 
determină creşterea nivelurilor de poluare a aerului în 
vecinătatea arterelor de trafic. 

Prin implementarea măsurilor de prevenire/reducere a 
poluării aerului, receptorii sensibili nu vor fi afectaţi.  

Zgomotul şi 
vibraţiile 

Impactul cumulat al activităţilor miniere asupra 
nivelurilor de zgomot şi vibraţii se va situa sub 
valorile limită pentru protecţia receptorilor 
sensibili, în condiţiile în care se vor implementa 
măsurile tehnice şi de management pentru 
zgomot şi vibraţii. Impactul cumulat este apreciat, 
totuşi, ca negativ nesemnificativ, deoarece 

activităţile miniere vor aduce un aport la nivelurile 
de zgomot şi vibraţii din perimetre cu receptori 
sensibili din vecinătatea zonei industriale.   

Sănătatea umană, 
Patrimoniul cultural, 
arhitectonic şi arheologic, 
Infrastructura 
rutieră/Transportul 

Nivelurile de zgomot şi de vibraţii pot afecta sănătatea 
umană şi/sau starea construcţiilor atunci când se depăşesc 
anumite limite.  

Nivelurile de zgomot şi de vibraţii generate de traficul rutier 
sunt dependente de starea tehnică a infrastructurii. 
Activităţile de transport determină creşterea nivelurilor de 
zgomot şi de vibraţii în vecinătatea arterelor de trafic. 

Prin implementarea măsurilor de prevenire/reducere a 
nivelurilor de zgomot şi de vibraţii, receptorii sensibili nu 
vor fi afectaţi. 

Biodiversitatea, 
flora şi fauna 

Impactul cumulat al activităţilor miniere asupra 
biodiversităţii va consta în modificări şi pierderi de 
habitate, acesta fiind apreciat ca negativ pentru 

etapele de construcţie şi de operare. 
Implementarea prevederilor Planului de 

Peisajul, Solul/Utilizarea 
terenului 

Modificarea şi pierderea de habitate influenţează peisajul şi 
utilizarea terenului 
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Factor/aspect 
de mediu 

Efecte cumulate ale prevederilor planului Factor/aspect de mediu 
cu care interacţionează 

Comentarii privind interacţiunile potenţiale 

management al biodiversităţii va determina 
atenuarea efectelor negative. 

Aplicarea măsurilor de înfiinţare a reţelei 
ecologice compensatorii şi a celor de renaturare a 
zonei după închiderea activităţilor va determina 
refacerea şi diversificarea habitatelor, cu impact 
pozitiv asupra biodiversităţii. 

Patrimoniul 
cultural, 
arhitectonic şi 
arheologic 

 

Impactul cumulat este considerat ca fiind pozitiv 
semnificativ, ca urmare a acţiunilor întreprinse 

până în prezent de RMGC şi a măsurilor 
prevăzute de management al patrimoniului 
cultural.  

Populaţia, Peisajul Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic influenţează 
atractivitatea turistică a zonei, cu efecte economice asupra 
comunităţii. De asemenea, acest patrimoniu are 
semnificaţie pentru caracteristicile peisajului din zonă şi din 
împrejurimi.  

Sănătatea umană Impactul cumulat este considerat pozitiv 
semnificativ. 

Populaţia, Apa, Aerul, 
Zgomotul şi vibraţiile 

Sănătatea umană este influenţată de condiţiile de viaţă, de 
calitatea apei, a aerului, a nivelurilor de zgomot şi vibraţii. 
Considerentele specifice sunt descrise mai sus.  

Infrastructura 
rutieră/Transport
ul 

Impactul cumulat asociat infrastructurii rutiere este 
considerat pozitiv semnificativ. 

Impactul cumulat asociat transporturilor este 
apreciat ca fiind neutru.  

Populaţia, Apa, Aerul, 
Zgomotul şi vibraţiile, 
Sănătatea umană, 
Solul/Utilizarea terenului, 
Factorii climatici 

Infrastructura rutieră şi condiţiile de circulaţie influenţează 
viaţa din cadrul comunităţilor, calitatea aerului, nivelurile de 
zgomot şi de vibraţii şi prin intermediul acestora, sănătatea 
umană. Traficul rutier generează o serie de poluanţi 
atmosferici care includ şi gaze cu efect de seră.  

Transportul de materiale şi în special de substanţe toxice şi 
periculoase poate afecta sănătatea umană sau mediul 
(apa, aerul, solul) ca urmare a unor eventuale accidente de 
circulaţie soldate cu pierderi de substanţe.  

Peisajul Singura formă de impact apreciată ca negativă 
semnificativă, la scară locală, este asociată 
modificării definitive a reliefului.  

Implementarea măsurilor de reabilitare şi de 
închidere a minei va conduce la atenuarea 
impactului la scară locală şi regională.  

Impactul cumulat, după reabilitarea şi renaturarea 
zonei este apreciat ca fiind negativ 
nesemnificativ. 

Patrimoniul cultural, 
arhitectonic şi arheologic, 
Biodiversitatea, flora şi 
fauna, Solul/Utilizarea 
terenului, Populaţia 

Peisajul unei zone include şi patrimoniul cultural, 
arhitectonic şi arheologic de care dispune aceasta.  

Biodiversitatea, flora şi fauna sunt influenţate direct de 
elementele naturale ale peisajului, acestea fiind 
componente esenţiale ale habitatelor. 

Între utilizarea terenurilor şi peisaj există o relaţie strânsă 
de interdependenţă. 

Impactul asupra peisajului poate genera unele forme de 
impact asupra comunităţilor din vecinătate.   
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Factor/aspect 
de mediu 

Efecte cumulate ale prevederilor planului Factor/aspect de mediu 
cu care interacţionează 

Comentarii privind interacţiunile potenţiale 

Solul/Utilizarea 
terenului 

Impactul cumulat privind solul şi utilizarea 
terenului este apreciat ca neutru prin 

implementarea măsurilor de management pentru 
deşeuri, de reabilitare şi închidere a minei, de 
management pentru calitatea aerului, de 
management al cianurii, de gospodărire a apei şi 
control al eroziunii, precum şi de pregătire pentru 
situaţii de urgenţă şi poluări accidentale  

Populaţia, Biodiversitatea, 
flora şi fauna, Peisajul, 
Valorile materiale  

Impactul asupra calităţii solului şi modificările privind 
folosinţele terenului pot determina diferite forme de impact 
asupra comunităţilor şi a valorilor materiale (afectarea 
proprietăţilor), precum şi asupra biodiversităţii (modificări şi 
pierderi de habitate). 

Măsurile de reabilitare a mediului după închiderea 
activităţilor miniere vor determina reintroducerea unor 
forme asemănătoare de folosinţe, inclusiv în perimetrele 
afectate în prezent de lucrări miniere anterioare. 

Valorile materiale Impactul cumulat privind valorile materiale este 
apreciat ca pozitiv. Se precizează că în ceea ce 

priveşte eficienţa de recuperare a metalelor 
preţioase, impactul este chiar pozitiv 
semnificativ.  

Populaţia, Solul/Utilizarea 
terenului 

Impactul asupra valorilor materiale poate genera forme de 
impact asupra comunităţilor şi asupra utilizării terenului.  

Măsurile prevăzute de proiectul minier cu privire la 
achiziţionarea proprietăţilor în condiţii reciproc avantajoase 
şi la amenajarea zonelor de strămutare la standarde 
moderne, precum şi la utilizarea resurselor locale vor avea 
efecte benefice asupra comunităţilor. Vor fi puse în valoare 
resurse locale neutilizate până în prezent (agregate). 

Factorii climatici Impactul cumulat asupra climei este determinat de 
emisiile de gaze cu efect de seră generate de 
surse de ardere staţionare şi mobile care, după 
închidere şi reabilitare vor dispărea. Impactul este 
apreciat negativ nesemnificativ.   

Aerul, Infrastructura 
rutieră/Transportul 

Factorii care influenţează clima interacţionează cu aerul şi 
cu transportul datorită emisiilor asociate surselor staţionare 
de ardere de la uzina de procesare şi transportului 
minereului şi al altor materiale.  
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7.2 EVALUAREA EFECTELOR POTENŢIALE TRANSFRONTIERĂ 

În cadrul procesului de evaluare a efectelor prevederilor proiectului minier ce face obiectul 
planului urbanistic zonal analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu au fost identificate şi 
evaluate zonele de influenţă ale activităţilor miniere, adică a razelor de răspândire 
geografică pe care există posibilitatea unui impact semnificativ. 

Pe baza evaluării acestor raze de influenţă au fost identificate formele şi intensităţile 
efectelor potenţiale transfrontieră.  

Formele de impact potenţial transfrontieră pentru cele trei etape de viaţă ale proiectului 
minier sunt prezentate mai jos.   

Etapa de construcţie: 

 risc crescut, pentru comunităţi, de vătămare a unor participanţi la trafic datorită 
eventualelor accidente de circulaţie care ar implica autocamioanele care transportă 
echipamente din străinătate; 

 afectarea comunităţilor din zonă prin posibila migraţie din străinătate a forţei de muncă. 

Etapa de operare: 

 poluarea cursurilor de apă, a apei subterane şi/sau a solului din cauza pierderilor de 
substanţe chimice (de exemplu cianura de sodiu) furnizate din străinătate, determinate 
de accidente care ar implica mijloacele de transport; 

 poluarea apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a deversărilor majore de sterile de 
procesare datorită supraîncărcării iazului de decantare sau ca urmare a spargerii/ruperii 
barajului iazului de decantare; 

 expunerea unor persoane din cadrul comunităţilor la reactivi chimici toxici (de exemplu 
cianura de sodiu) furnizaţi din străinătate, determinată de accidente care ar implica 
mijloacele de transport; 

 afectarea comunităţilor din zonă prin posibila migraţie din străinătate a forţei de muncă. 

Etapa de închidere: 

 activităţile specifice etapei de închidere nu pot avea efecte transfrontieră. 

Evaluarea efectelor potenţiale ale impactului transfrontieră indică faptul că singurul impact 
transfrontieră semnificativ, negativ, ar putea fi reprezentat de poluarea apelor de suprafaţă 
ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor de procesare. 

Măsurile de prevenire/reducere a impactului asociat unui astfel de eveniment sunt: 

Procedura ESPOO privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră a 
fost aplicată atât în cadrul procedurii de evaluare a impactului Proiectului minier, cât şi în 
cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru PUZ Modificare PUZ pentru zona industrial 
Roşia Montană (procedură încheiată în iunie 2010), Ungaria a abordat, în mod raţional, două 
aspecte fundamentale legate de eventualele riscuri care ar putea afecta populaţia şi teritoriul 
acestei ţări, prin poluarea râurilor care străbat România şi ajung în Ungaria, şi anume: 

 analiză a riscurilor care să examineze eventualele accidente/scenarii care ar putea 
provoca deversarea de substanţe poluate în apă; 
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 o modelare a dispersiei poluanţilor în bazinul hidrografic din aval de proiect până la 
graniţa româno-ungară la Nădlac (în total, o lungime de 595 km de bazin hidrografic). 

Pentru a se asigura că toate aspectele asumate vor fi implementate, Compania a propus o 
monitorizare independentă a Proiectului. Până în prezent, Compania a angajat experţi 
independenţi renumiţi, pentru a revizui şi îmbunătăţi proiectul şi procedurile planificate ale 
acestuia. 

Studiul de modelare a dispersiei prezentate deja părţilor interesate pe actuala procedură, 

efectuat de prof. Paul Whitehead, dr. Suzanne Lacasse şi Patrick Corser în anul 2007 şi 
actualizat în 2009 pentru a răspunde îngrijorărilor exprimate de către publicul interesat în 
etapa de informare şi consultare publică a concluzionat faptul că: 

 Proiectul va îndepărta majoritatea surselor istorice de ape acide din Roşia Montană şi 
Corna care actualmente poluează sistemele hidrografice cu metale de tipul cadmiu, 
plumb, zinc, arsen, cupru, fier, mangan, nichel, crom şi magneziu 

 Probabilitatea producerii unui accident cu deversare de substanţe toxice este foarte 
redusă (1:1.000.000 ani). Deversarea apărută după un accident nu va avea ca rezultat 
depăşirea standardului de calitate stabilit pentru apa de suprafaţă sau apa potabilă, nici 
măcar în imediata să vecinătate – cu excepţia situaţiilor în care debitul de apă este 
scăzut. Chiar şi într-un astfel de caz, contaminarea cursului de apă ar depăşi temporar şi 
până la o anumită limită nivelurile admise de standardul de calitate pentru ape de 
suprafaţă pentru indicatorul cianuri pe o distanţă de doar 80 km în aval.  

  „În orice fel de condiţii, riscul de apariţie a unui accident este extrem de mic. Nivelul de 
contaminare în cazul unui accident este un nivel limitat şi temporar. În cele mai multe 

situaţii, chiar şi în cazul unui asemenea accident, calitatea apei râului rămâne în 
continuare sub limitele stabilite de standardul de calitate al apelor de suprafaţă şi a apei 
potabile, chiar şi la locul de deversare în râu. În toate situaţiile, aceste condiţii de 
siguranţă sunt restabilite cu sute de km înainte ca apele deversate să atingă graniţa 
ungară. Analiza de risc stabileşte faptul că orice alt caz de producere de pagube este 
nerealist. Riscul foarte scăzut de producere a accidentelor şi beneficiile clare aduse 
mediului ca urmare a curăţării acestuia vin să ofere un beneficiu general pentru mediu ca 
urmare a realizării proiectului”.  

RMGC şi-a asumat diferite angajamente şi este pregătită să discute cu persoanele 
interesate din Ungaria alte modalităţi de colaborare şi modalităţi de îndeplinire a acestor 
angajamente. După cum s-a descris în detaliu în documentaţia anterior înaintată, compania 
a inclus în cadrul proiectului tehnic şi a planurilor operaţionale: 

 Numeroase dispozitive de monitorizare care să detecteze calitatea apei, chimismul 
sterilelor de procesare, nivelurile apei care creează presiuni hidrostatice şi orice altă 
deformare structurală sau deplasare a barajului; 

 Raportarea regulată a rezultatelor şi informarea imediată a publicului a condiţiilor 
excepţionale şi diferite faţă de situaţia normală, inclusiv a tuturor autorităţilor relevante şi 
organizaţiilor responsabile să intervină în asemenea situaţii; 

 Procedurile de intervenţie în situaţii de urgenţă sunt, de asemenea, parte a planurilor 
operaţionale implicând utilizarea procedurilor APELL din cadrul UNEP, pentru a se 
asigura de existenţa obiectivelor, capacităţilor şi procedurilor pentru alarmarea părţilor, 
autorităţilor şi organizaţiilor relevante şi pentru implementarea măsurilor pre-planificare 
corespunzătoare pentru reducerea impactului şi pentru a corecta orice eveniment 
accidental, dacă acesta apare; 
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 Pentru a se asigura faptul că orice parte afectată de pagube de ordin personal, asupra 
proprietăţii sau asupra intereselor economice are mijloace de recuperare a pagubelor 
care nu depind de bunăvoinţa companiei sau a oricărei autorităţi, compania şi-a asumat 
obligaţia de a încheia o asigurare corespunzătoare şi de a contracta arbitraj internaţional 
pentru stabilirea despăgubirilor;  

 Codul Internaţional de Management al Cianurilor a fost dezvoltat după accidentul de la 
Baia Mare, pentru a se preveni repetarea unor accidente de acest fel. Compania este 
parte semnatară a acestui cod şi şi-a luat angajamentul de a respecta cele mai înalte 
standarde recunoscute ale acestuia (pentru toate aspectele privind gestionarea cianurilor 
din faza de producţie până la transport, utilizare, detoxificare şi administrarea deşeurilor). 
Acest cod necesită inspecţie în mod regulat şi verificare din partea experţilor 
independenţi desemnaţi de această organizaţie de monitorizare; 

 Pe parcursul implementării Planului/Proiectului, vor fi asigurate fondurile pentru lucrările 
de reabilitare şi resursele vor fi puse la dispoziţie pentru fiecare zonă care necesită 
reabilitare. Aceste resurse vor fi înapoiate companiei doar după confirmarea finalizării, în 
mod corespunzător, a lucrărilor. Mai mult, în acest caz, locul este în prezent o exploatare 
minieră abandonată şi aceste condiţii generează o scurgere semnificativă de ape acide 
cu metale grele, care poluează sistemul hidrografic. Poluarea ajunge în Ungaria şi face 
viaţa acvatică imposibilă şi inexistentă în apropierea amplasamentului. Dezvoltarea 
minei va îndepărta efectiv toţi aceşti agenţi de contaminare (conform studiilor menţionate 
mai sus), în beneficiul tuturor celor situaţi în aval – şi va asigura un echilibru ecologic 
pozitiv. 

Pentru a se asigura şi mai mult că toate angajamentele asumate de companie sunt 
respectate, compania a propus implementarea unui proces independent de monitorizare şi 
revizuire a intereselor publice aferent Proiectului Roşia Montană, pentru a asigura 
răspunderea şi conformarea la standardele propuse. Compania va încheia un protocol care 
va specifica angajamentele sale (pe probleme de mediu, sociale, economice, financiare şi 
patrimoniale) şi va stabili proceduri corespunzătoare pentru ca proiectul să fie monitorizat şi 
auditat periodic sub controlul unui grup independent de experţi (o colaborare a unor 
organizaţii neguvernamentale străine şi româneşti şi chiar fundaţii sau experţi independenţi 
care vor avea – în conformitate cu protocolul şi având susţinerea personalului calificat – 
acces pentru a monitoriza şi insista asupra conformării cu standardele în vigoare, furnizând 
transparenţă şi responsabilitate pentru toate etapele din cadrul revizuirii şi implementării 
proiectului). Organizaţiile şi persoanele care vor participa în acest parteneriat trebuie să 
împărtăşească viziunea companiei conform căreia asemenea proiecte au potenţialul de a fi 
realizate în mod sigur şi în interesul public, acordând prioritate practicilor bune de mediu şi 
dezvoltării durabile, practicilor aferente exploatării miniere responsabile, precum şi criteriilor 
şi procedurilor de conducere care sunt corecte, oneste, transparente şi ghidate de interesul 
public al tuturor comunităţilor afectate. 

 

Toate acestea demonstrează că Proiectul Roşia Montană va deveni un model de protejare a 
interesului public şi un model de metode transfrontieră pentru alte proiecte şi activităţi care 
presupun expuneri şi riscuri transfrontieră de mediu şi va constitui un precedent pentru 
autorităţi, care vor face referire la acest proiect ca fiind standardul prin care se protejează 
interesul naţional şi cel public al unei ţări vecine (în acest caz Ungaria).  

 

În acest caz, standardele respectate asigură următoarele:  
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 Ungaria nu va fi expusă riscurilor de mediu datorate proiectului 

 conformarea va fi monitorizată în mod transparent. 

Întrebările şi temerile Ungariei, precum şi riscurile, vor fi luate în considerare şi adresate în 
detaliu în materialele viitoare. Compania este gata să discute şi să aducă experţi competenţi 
pentru a purta un dialog cu autorităţile maghiare pe tema tuturor acestor chestiuni.  

7.3 ANALIZA RISCURILOR 

A fost analizată probabilitatea de apariţie a potenţialelor accidente legate de proiectul minier, 
au fost definite frecvenţele de apariţie a unor asemenea accidente şi au fost evaluate 
măsurile de control propuse pentru implementare, prin proiectare sau management, pentru 
reducerea riscurilor de apariţie. Au fost analizate atât riscurile naturale, cât şi cele 
tehnologice. Analiza detaliată a acestora este prezentată în Anexa 4.  

Urmare a etapei de consultare a publicului, au fost analizate mai detaliat anumite scenarii de 
accidente.  

Analizele de risc au fost efectuate prin folosirea metodei „arborele de evenimente”, astfel 
încât să se determine dacă gradul de siguranţă al barajului este suficient de mare pentru ca 
barajul să facă faţă la deversările „necontrolate” de sterile şi apă pe parcursul duratei sale de 
exploatare. Această tehnică identifică mecanismele avariilor potenţiale şi urmăreşte 
modalitatea în care o serie de evenimente pot să conducă la nefuncţionarea unui baraj. Se 
va cuantifica probabilitatea aferentă fiecărui scenariu, având în vedere existenţa unui 
eveniment care să declanşeze iniţierea sa. Analiza riscurilor prin metoda arbore de 
evenimente (prezentată ca anexă în etapa de consultare a publicului) a luat în considerare 
barajul la diferite momente din cadrul dezvoltării sale şi a calculat probabilitatea ca barajul să 
nu funcţioneze în mod corespunzător. S-a definit funcţionarea necorespunzătoare a barajului 
ca fiind o deversare necontrolată de sterile şi de apă pe un anume interval de timp. 
Deversarea poate să fie determinată fie de o avariere a coronamentului barajului, fie de o 
deversare peste acest coronament fără ca acesta să fie avariat. 

Analizele au luat în considerare scenarii critice, inclusiv toate modalităţile posibile de 
nefuncţionare a barajului Corna în condiţiile unor factori declanşatori extremi, de tipul unui 
cutremur neobişnuit de mare şi care apare extrem de rar şi un eveniment de precipitaţie 
extremă într-o perioadă de 24 de ore. 

Analizele de detaliu a riscurilor, prin utilizarea abordării arborelui de evenimente, sunt menite 
să înlocuiască scenariile extreme anterioare ce au fost realizate pentru situaţia în care apare 
o avariere a barajului şi care au fost prezentate în Raportul la Studiul de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului (Raportul EIM, Capitolul 7 „Riscuri”, mai 2006) şi în Anexa 4 al 
prezentului Raport de Mediu. Probabilitatea ca un asemenea scenariu extrem, ce a fost 
anterior prezentat ca fiind modul în care apare avarierea barajului, a fost considerată ca fiind 
mult prea mică pentru ca scenariile actuale să fie considerate ca realiste, având în vedere 
proiectul tehnic şi caracteristicile propuse pentru iazul de decantare. Prin urmare, s-au avut 
în vedere alte scenarii cu o probabilitate mai mare de apariţie pentru a efectua analizele de 
risc de tip arbore de evenimente. 

Factorii principali avuţi în vedere în analize au inclus: configuraţia barajului (baraj iniţial, 
barajul pe perioada de construcţie - anii 9-12, şi barajul la final – anul 16); factori 
declanşatori, incluzând mişcarea seismică cauzată de un cutremur, precipitaţie extremă 
şi/sau topire a zăpezii, alunecarea terenului natural în vale şi scufundarea haldei de roci 
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sterile Cârnic în corpul iazului de sterile; modurile de „avariere” includ: surparea fundaţiei, 
instabilitatea în aval sau în amonte a taluzului barajului, deteriorarea piciorului şi taluzului din 
aval, conductele, eroziunea internă, avarierea contrafortului care să fie urmată de o rupere a 
acestuia, precum şi lichefierea sterilelor. De asemenea, s-au avut în vedere şi condiţiile 
aferente unor asemenea deficienţe de construire, reacţia inadecvată a echipei de control şi 
modificările aferente graficului de construire. Aceşti factori au fost integraţi în analizele de 
risc de tip arbore de evenimente. 

 

Condiţii de rupere a barajului luate în considerare în Anexa 4 

Pentru cazurile raportate (pag. 120 din 205), se iau în considerare deversări de 7,8 milioane 
m3 de steril şi 3,8 milioane m3 de apă şi 27,7 milioane m3 de steril şi 5,9 milioane m3 de apă 
în decurs de 24 de ore. Aceste deversări ar presupune o deplasare atât de mare a barajului, 
de 60 de metri înălţime şi 390 de metri lăţime, încât s-a considerat că acest lucru este 
imposibil pentru un baraj construit din anrocamente şi un taluz în aval de 3:1 
(orizontal:vertical). 

Analiza de risc efectuată cu ajutorul experţilor în iazuri de decantare şi în evaluarea riscului 
prezenţi în cadrul unui workshop (Bucureşti, ianuarie 2009) – şi ca urmare a folosirii metodei 
arborelui de evenimente – înlocuieşte scenariile extreme de rupere a barajului menţionate 
mai devreme, ce au fost prezentate în raportul EIM. S-a concluzionat că probabilitatea de 
apariţie pentru scenariile de rupere a barajului menţionate anterior este prea mică (mai puţin 
de 1:100.000.000 ani) pentru a mai putea fi considerate ca fiind scenarii realiste. S-au 
determinat scenarii cu o probabilitate mai mare de apariţie, acestea fiind luate în considerare 
în analizele arborelui de evenimente. 

 

Scenarii cu probabilitate redusă de apariţie, dar mai plauzibile 

Institutul Norvegian de Geotehnică a luat în considerare riscul asociat scenariilor mai 
plauzibile pentru a avea consecinţe asupra mediului. S-a determinat faptul că cel mai mare 
risc (probabilitate de apariţie) asociat unei nefuncţionări plauzibile a barajului are o 
probabilitate de 1:1.000.000 ani. Analiza arborelui de evenimente arată că probabilitatea de 
nefuncţionare aferentă iazului de decantare este de aproximativ 100 de ori mai mică decât 
probabilitatea de avariere a sistemelor secundare de retenţie, în baza performanţelor 
observate la barajele din întreaga lume. 

Experţii prezenţi în cadrul seminarului au estimat faptul că impactul fizic datorat acestor 
scenarii este o deformare a coronamentului barajului de aproximativ 5 până la 8 metri pe o 
lungime a crestei care să varieze între 100 şi 200 m. Volumul de steril deversat a fost 
estimat, în mod moderat, a se încadra între 125.000 m3 şi 250.000 m3 şi pentru apă între 
13.000 m3 şi 26.000 m3 din apa contaminată pentru o perioadă de 24 de ore. În urma acestui 
eveniment, ar rezulta o deversare de sterile şi apă care este de aproximativ 100 de ori mai 
mică decât cea rezultată ca urmare a celor două scenarii extreme luate în considerare în 
cadrul raportului EIM. 

S-a luat în considerare scenariul de rupere a barajului în ultimii ani de operare, atunci când 
iazul de decantare reţine un volum maxim de materiale sterile. Pentru primii ani de 
funcţionare a iazului de decantare, analizele de risc au arătat că orice cantitate de apă 
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deversată din baraj (din nou, cu o foarte mică probabilitate de apariţie) ar fi captată în zona 
cuprinsă între sistemul secundar de retenţie şi piciorul barajului iazului de decantare şi nu ar 
ajunge în râu. 

 

Scenarii modelate în raportul NGI - scenariile cele mai plauzibile 

Urmare a analizei, a rezultat că probabilitatea ca aceste scenarii să se producă în primii 21 
de ani de existenţă ai instalaţiei de steril a fost calculată ca 1:1.000.000 ani. Aceasta 
înseamnă o probabilitate de 1:1.000.000 ca o breşă majoră în baraj, care să producă 
pagube, să apară în primii 17 ani. După aceea, stabilitatea barajului se va îmbunătăţi. În 
plus, pe măsură ce avansează diferitele faze de construcţie a iazului principal, rezultatele 
monitorizării şi cunoştinţele dobândite dacă structura se comportă satisfăcător, vor duce la 
scăderea probabilităţii calculate de producere a avariei, de 1:1.000.000. În plus, cu excepţia 
producerii unui cutremur, pericolele sunt procese lente, iar RMGC va putea răspunde la 
oricare dintre pericolele depistate de programul său de monitorizare şi pregătire pentru 
situaţii de urgenţă, pentru a contracara orice pericol în curs de materializare. 

Grupul de experţi de la seminarul de riscuri din ianuarie 2009 din Bucureşti a luat în 
considerare următoarele dezastre naturale: trăsnete, incendii forestiere, ploi torenţiale, 
avalanşe, inundaţii, cutremure, vânturi puternice, alunecări de teren etc. Concluzia a fost că 
cei mai probabili factori declanşatori de avarii în sistemul iazului de decantare sunt 
cutremurele, ploile torenţiale (urmate de inundaţii) şi alunecările de teren Cele mai probabile 
scenarii rezultate dintr-o combinare a acestor fenomene (deoarece ele se pot produce 
simultan) prezintă o probabilitate de apariţie de 1:1.000.000 ani. 

 

Breşă în baraj de peste 60 m în ax 

Urmare a analizei, a rezultat că apariţia unei breşe de peste 60 m în barajul de anrocament 
cu pantele proiectate conform propunerii actuale a fost considerată complet nerealistă şi 
prezentând o probabilitate de producere mult mai mică decât 1:1.000.000.000 sau chiar 
1:1.000.000.000.000, şi analizele nu au continuat în această direcţie. Probabilitatea ca un 
astfel de scenariu să se producă în primii 17 de ani de existenţă ai instalaţiei de steril este, 
deci, mai mică de 1:1.000.000.000 ani. 

După cum am arătat mai sus, pe măsură ce avansează diferitele faze de construcţie a 
iazului principal, rezultatele monitorizării şi cunoştinţele dobândite dacă structura se 
comportă satisfăcător, vor duce la scăderea şi mai mult a probabilităţii calculate. După 
terminarea construcţiei, stabilitatea barajului se va îmbunătăţi şi probabilitatea producerii 
unor consecinţe negative va scădea şi mai mult. 

 

Altele scenarii şi alţi factori declanşatori 

În toate situaţiile, pericolul, riscul şi probabilitatea de producere nu sunt niciodată zero. 
Există întotdeauna o posibilitate cât de mică de apariţie a unui fenomen, cu probabilitate 
foarte redusă sau nerealistă, ca de exemplu 1:1.000.000.000 sau 1:1.000.000.000.000 etc. 
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Probabilităţile mai mici de unu la câteva milioane sunt atât de mici încât nu intră în domeniul 
calculelor realiste. 

Este adevărat că unele ameninţări, cum ar fi atacuri teroriste, prăbuşirea unui avion 747 în 
iaz, arme ilegale, atacuri cu bombe, vandalism, sabotaj sau un război au o probabilitate de 
apariţie mai mare decât zero. Aceşti factori declanşatori au fost analizaţi la seminarul din 
ianuarie 2009 de la Bucureşti în analiza de „încadrare a modurilor de avariere” prin care s-au 
prioritizat scenariile analizate ca arbore de evenimente. 

Având în vedere aşezarea iazului, situaţia politică actuală şi ceea ce se poate aştepta să se 
întâmple în regiune în următorii 20 de ani (când iazul nu va mai fi o structură de retenţie 
pentru steril şi apă), probabilitatea de producere este mult mai mică decât 1:1.000.000, 
eventual de 1:1.000.000.000 sau 1:1.000.000.000.000. Şi acum, există o probabilitate mai 
mare ca zero ca astfel de evenimente să aibă loc astăzi în zona Roşia Montană, chiar fără 
prezenţa iazului. 

Probabilitatea de apariţie a unor astfel de factori declanşatori, care să aibă ca rezultat 
evacuarea unor volume mari de steril şi apă din iaz în primii 17 de ani de existenţă ai 
instalaţiei de steril, este mai mică de 1:1.000.000.000 sau 1:1.000.000.000.000 ani. 
Probabilitatea de apariţie a unui astfel de eveniment, deoarece nu depinde de instalaţia de 
steril însăşi, nu va scădea după primii 17 ani. 

Formele de impact cauzate de tipul de breşă în baraj discutat mai sus nu se referă la unele 
dintre caracteristicile proiectului care ar putea reduce impactul. În mod specific, modelul nu 
ia în considerare posibilitatea de a capta o parte din aceste evacuări în iazul secundar şi nici 
în lagunele de epurare semi-pasivă ce vor fi construite imediat în aval de al doilea baraj. 
Iazul secundar, după terminarea barajului, va avea o capacitate de 53.000 m3 (cu o 
capacitate mult mai mare în primii ani de construcţie). Lagunele au fost proiectate să se 
întindă pe o distanţă de circa 500 de metri în aval de iazul secundar şi au o capacitate 
suplimentară de circa 33.000 m3 în plus faţă de capacitatea la care operează. Aceste două 
instalaţii nu vor fi pline în condiţii normale de operare şi pot reduce, sau chiar reţine în 
întregime, impactul evacuărilor de steril şi apă. În plus, este în studiu posibilitatea de a utiliza 
bazine de acumulare apropiate în aval, cu o capacitate de 10 milioane m3 de apă, pentru 
diluarea rapidă a oricărei deversări ca măsură de intervenţie în caz de urgenţă ce va elimina 
orice depăşire a valorilor standard, chiar în imediata vecinătate a amplasamentului. 

 

Accidente majore şi consecinţe potenţiale 

În baza analizelor de risc efectuate de Institutul Norvegian de Geotehnică, în colaborare cu 
câţiva experţi internaţionali în baraje şi riscuri, scenariile de rupere a barajului şi de 
deversare a materialului steril din iaz în ultimii ani de funcţionare a iazului de decantare ar 
putea rezulta şi cităm din raportul experţilor de risc „unele pagube de ordin material, o 
anumită contaminare în aval de iazul de decantare”, dar nu mai mult de atât. Matca râului nu 
va fi depăşită. Sterilele pot să curgă pe o distanţă de câteva sute de metri de la barajul 
iazului de decantare, pe o distanţă suficient de mică pentru a impune un risc asupra 
proprietăţilor adiacente şi asupra oamenilor. 

Concluziile principale sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Eveniment Condiţii de debite mari Condiţii de debite scăzute 

Deversare peste baraj din cauza 
unor fenomene extreme de 
precipitaţii sau ca urmare a topirii 
zăpezii – două evenimente de 
precipitaţii extreme având o 
probabilitate de apariţie de 
1:10.000 ani în decurs de 24 de 
ore, urmate de o inundaţie cu o 
probabilitate de apariţie de 1:10 
ani (probabilitate de apariţie mai 
mică de 1:100.000.000 ani) 

Nu sunt depăşite standardele Nu s-a luat în considerare. Nu pot avea 
loc în acelaşi timp ploi extreme, iar 
debitul să fie redus. 

O rupere a barajului cauzată de 
un cutremur puternic sau de 
către alţi factori declanşatori 
(probabilitate de apariţie de 
1:1.000.000 ani) 

Nu sunt depăşite standardele Standardele sunt depăşite pe un interval 
de câţiva km în aval doar în cazuri 
extreme, atunci când evenimentele 
concură (probabilitate de apariţie de 
1:4.000.000 ani). 

 Consecinţe temporare şi limitate 

 Posibilitate de atenuare a impactului 

Studiul de Evaluare a Impactului 
asupra Mediului (EIM) prezentate 
în Anexa 4 la Raportul de Mediu 
– scenariile ipotetice considerate 
pentru avarierea barajului nu 
sunt realiste (probabilitate de 
apariţie de 1:100.000.000 sau 
chiar mai mică) 

Scenariu nerealist 

Standardele sunt depăşite doar 
din punct de vedere teoretic 

Scenariu nerealist 

Standardele sunt depăşite doar din 
punct de vedere teoretic 

 

Pentru ambele cazuri, condiţii de debit crescut şi de debit redus, rezultatele modelării indică 
îndeplinirea criteriilor de calitate a apei din aval în ceea ce priveşte apa din râu şi apa 
potabilă, chiar şi în imediata apropiere a amplasamentului. În condiţii de debit redus, poate 
să apară o depăşire pe termen scurt a standardelor pe o distanţă de 80 km depărtare de 
amplasament. Trebuie subliniat faptul că apariţia simultană a acestor două condiţii, ruperea 
barajului şi debit redus de apă în râu, are o probabilitate de apariţie considerabil de mică, de 
1:4.000.000 ani. Probabilitatea aceasta mai redusă se datorează condiţiilor de debit scăzut, 
după o observare statistică a 3 luni din 12 ale anului. 

Riscul mic de impact este, şi acesta, limitat şi temporar. Impactul trebuie raportat la 
beneficiile imediate aduse de activităţile de ecologizare derulate pentru îndepărtarea poluării 
existente şi continue cu metale grele. 

Condiţiile de după accident, în cel mai rău caz, pot ameninţa cele mai vulnerabile 
exemplarele de peşti, din cadrul celor mai sensibile specii, dar concentraţia redusă şi 
expunerea temporară sunt de aşa natură încât doar cele mai slabe exemplare vor ceda. 
Desigur că nu va exista o epuizare completă a speciei, nici măcar în cazul celor mai 
sensibile specii, astfel că acestea vor continua să fie reprezentate pe cursurile de apă. 
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O poluare accidentală poate apărea în cazul unei precipitaţii deosebit de abundente şi/sau al 
unui cutremur care ar duce la producerea unei deversări peste coronamentul barajului sau la 
ruperea barajului. S-a stabilit că este foarte mică probabilitatea de apariţie a unei precipitaţii 
abundente, implicând apariţia a două evenimente de precipitaţii extreme cu probabilitate de 
apariţie 1:10.000 ani în decurs de 24 de ore, urmată de o inundaţie cu probabilitate de 
apariţie de 1:10 ani (mai puţin de 1:100.000.000 ani). Acest scenariu este considerat ca fiind 
nerealist. Cu toate acestea, s-a efectuat o analiză a impactului asupra calităţii apei în urma 
unei astfel de precipitaţii extreme. Analiza de dispersie a indicat că nu s-ar depăşi 
standardele de calitate a apei la graniţa cu Ungaria şi că o depăşire a standardelor pe cursul 
superior al râului poate să apară doar în condiţii de debit scăzut, o combinaţie de condiţii 
adverse mult mai puţin realistă. 

Impactul fizic al unui eveniment cu probabilitate de apariţie de 1:1000.000 ani este 
considerabil mai mic decât cel presupus în Raportul EIM. Date fiind volumele mult mai mici 
de material deversat (aproximativ de 100 de ori mai puţin decât în cazurile prezentate în 
Raportul EIM), rezultatele analizelor efectuate au indicat că fie nu vor exista daune, dacă 
sterilul şi apa sunt reţinute în lagunele de tratare semi-pasivă, sau că va exista un impact pe 
o perioadă scurtă de timp în aval de valea Corna, dar numai pentru scenariile care au avut 
în vedere existenţa condiţiilor de debit redus. În nici un caz, nu vor exista efecte adverse în 
apropierea graniţei cu Ungaria. 

Efecte potenţiale asupra vieţii umane şi a ecosistemelor acvatice 

În baza analizelor de risc efectuate de Institutului Norvegian de Geotehnică în colaborare cu 
câţiva experţi internaţionali în baraje şi riscuri, scenariile de rupere a barajului şi de 
deversare a materialului steril din iaz în ultimii ani de funcţionare a iazului de decantare ar 
putea rezulta, şi cităm din raportul experţilor de risc „unele pagube de ordin material, o 
anumită contaminare în aval de iazul de decantare”, dar nu mai mult de atât. Matca râului nu 
va fi depăşită. Sterilele pot să curgă pe o distanţă de câteva sute de metri de la barajul 
iazului de decantare, pe o distanţă suficient de mică pentru a impune un anumit risc asupra 
proprietăţilor adiacente şi asupra oamenilor.  

Nivelele cele mai ridicate de cianură (stabilite ţinând cont de cazurile cu cele mai grave 
consecinţe şi care apar în cea mai nepotrivită locaţie, adică în apropierea amplasamentului) 
ca urmare a deversării sterilelor/apei la magnitudinea şi durata cauzată de condiţiile de 
accident care au fost evaluate ca fiind mult sub nivelul de concentraţie şi/sau durată de 
expunere care ar putea să afecteze formele de viaţă umană, păsările sau formele de viaţă 
ne-acvatice.  

Aceste nivele sunt sigure pentru flora acvatică care are de asemenea capacitatea de a face 
faţă unor expuneri la concentraţii şi durate de timp mult mai mari decât nivelele de cianură 
prevăzute pentru apa de râu, chiar şi în situaţia în care se realizează un model care să 
presupună cea mai gravă deversare.  

Concentraţiile ar putea influenţa cele mai sensibile nevertebrate din mediul acvatic, însă 
durata de expunere este una atât de mică încât dacă ar exista un anume impact acesta va fi 
unul nesemnificativ.  

Peştii sunt cele mai vulnerabile forme de viaţă datorită sensibilităţii acute a acestora la ape 
contaminate, ca urmare a faptului că trăiesc în mediul respectiv. Totuşi peştii şi chiar cele 
mai vulnerabile dintre specii (păstrăvul de râu), necesită un nivel minim de concentraţie de 
cianură şi o durată minima de expunere înainte ca cele mai vulnerabile exemplare din 
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speciile cele mai puţin rezistente să îşi piardă viaţa. Condiţiile de după accident, în cel mai 
rău caz, pot ameninţa exemplarele de peşti cele mai vulnerabile, din cadrul celor mai 
sensibile specii, dar concentraţia redusă şi expunerea temporară sunt de aşa natură, încât 
doar cele mai slabe exemplare vor muri. Desigur că nu va exista o epuizare completă a 
speciei nici măcar în cazul celor mai sensibile specii, astfel încât acestea vor continua să fie 
reprezentate în cursurile respective de apă.  

Trebuie subliniat faptul că în timp ce se doreşte ca reducerea poluării cauzate de scurgerile 
de ape acide să permită reabilitarea vieţii acvatice, nu există nici un fel de viaţă acvatică 
care să poată supravieţui în condiţiile de apă acidă şi de contaminare cu metale grele, la 
această oră, în cursurile de apă pe o distanţă de până la 40 de kilometri depărtare de 
amplasament.  

În concluzie, riscul de impact ecologic este redus ca urmare a impactului limitat şi temporar. 
Impactul ar trebui raportat şi la beneficiile imediate aduse de activităţile de ecologizare 
propuse a fi derulate pentru îndepărtarea poluării existente şi continue cu metale grele.  

Efecte potenţiale transfrontiere 

Având în vedere caracteristicile tehnice aferente iazului de decantare de la Roşia Montană, 
precum şi proiectul tehnic şi criteriile de operare stabilite pentru acest obiectiv minier, 
scenariile plauzibile de avariere sau de deversare peste coronamentul barajului iazului de 
decantare a unei cantităţi de steril şi apă nu implică impacturi asupra calităţii apei la graniţa 
cu Ungaria. 

 

Concluzii 

Indiferent de situaţia existentă, riscul producerii unui accident este extrem de redus. În 
eventualitatea producerii unui accident, deversarea contaminată este limitată atât din punct 
de vedere cantitativ cât şi din punct de vedere a duratei sale în timp. În majoritatea situaţiilor, 
chiar şi în cazul producerii unui astfel de accident, calitatea apei râului se menţine la un nivel 
superior atât în ceea ce priveşte standardele de calitate aferente apelor de suprafaţă cât şi 
cele aferente apei potabile, chiar şi la punctul de deversare în râu. În toate aceste situaţii, 
aceste condiţii de siguranţă sunt restabilite cu sute de kilometri înainte ca apa deversată să 
ajungă la graniţa cu Ungaria. Analiza de risc stabileşte faptul că este nerealistă situaţia în 
care ar avea loc un accident mai grav. Atât riscul foarte redus de producere a accidentelor 
precum şi beneficiile clare ale operaţiunii de ecologizare a mediului indică faptul că 
implementarea proiectului are chiar efect benefic asupra unor componente de mediu. 

 

Rezultatele analizei permit să se contureze concluzia că măsurile de siguranţă şi de 
prevenire, implementarea sistemului de management de mediu şi al riscului, prevăzute prin 
proiect reduc riscurile identificate la nivele acceptabile faţă de cele mai restrictive norme, 
standarde, cele mai bune practici sau recomandări naţionale şi internaţionale în domeniu.   
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8 EVALUAREA ALTERNATIVELOR 

8.1 ALTERNATIVA „ZERO” SAU „NICI O ACŢIUNE” 

Alternativa „zero” a fost luată în considerare ca element de referinţă faţă de care se compară 
celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului minier ce face obiectul planului 
urbanistic zonal analizat. 

Principalele forme de impact asociate adoptării alternativei „zero” sunt: 

 continuarea poluării apelor şi solului din zona avută în vedere de PUZ prin: şiroiri 
necontrolate şi exfiltraţii din amplasamentul exploatării RoşiaMin (activitate sistată în mai 
2006, amplasament nereabilitat), şiroiri necontrolate şi exfiltraţii datorate lucrărilor 
miniere istorice, depozitarea necontrolată a deşeurilor până în momentul implementării 
planului de încetare a activităţii RoşiaMin; 

 pierderea unor oportunităţi majore de locuri de muncă (estimate la 200 – 500 angajări 
directe în etapa de preconstrucţie, 1200 în etapa de construcţie, 540 în etapa de 
operare, la care se adaugă angajări suplimentare indirecte); 

 pierderea investiţiilor efectuate până în prezent, având ca rezultat pierderea interesului 
investitorilor privaţi, băncilor comerciale şi al instituţiilor internaţionale de finanţare cu 
privire la proiectele miniere viitoare în regiune şi în România; 

 pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalaţii moderne, conforme 
reglementărilor, pentru managementul deşeurilor solide la Câmpeni; 

 pierderea oportunităţii de a conserva, îmbunătăţi sau pune în valoare condiţiile ecologice 
din zonă; 

 degradarea în continuare a clădirilor istorice şi pierderea oportunităţii de conservare a 
patrimoniului cultural; 

 pierderea unei tradiţii seculare de minerit, ca bun cultural local şi regional; 

 depopularea în continuare a zonei, ca urmare a migrării populaţiei în căutare de locuri de 
muncă; 

Cea mai favorabilă situaţie pentru zona Roşia Montană ar fi: 

 să dispună de solide oportunităţi economice şi de locuri de muncă; 

 impactul asupra mediului şi cel social generat de activitatea de minerit şi de celelalte 
dezvoltări economice majore să fie minim; 

 să aibă capacităţile şi resursele tehnice necesare pentru remedierea poluării istorice.  

Pentru a realiza aceasta (şi a preveni impactul socio-economic negativ generat de 
închiderea activităţilor miniere) este necesară o resursă economică viabilă, capabilă să 
genereze oportunităţi pentru locuri de muncă în număr semnificativ şi suficiente venituri 
pentru a permite rezolvarea problemelor de mediu cu caracter istoric. 

În tabelul de mai jos se prezintă o comparaţie a formelor de impact asupra mediului 
corespunzătoare alternativei „zero” cu cele ale implementării proiectului. 
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Tabel 24 Impactul alternativei „zero” sau „nici o acţiune” comparativ cu cel al realizării 
proiectului minier ce face obiectul PUZ 

 

Factor/aspect de 
mediu 

Opţiuni  

Comentarii Alternativa zero Implementarea 
proiectului 

Calitatea şi cantitatea 
apei 

Continuarea impactului 
ca urmare scurgerilor de 
ape acide de mină din 
lucrări nereabilitate şi a 
depozitării necontrolate 
a deşeurilor până în 
momentul implementării 
planului de încetare a 
activităţii RoşiaMin 

Impact pozitiv 
semnificativ pe termen 
lung ca urmare a 
planurilor de gospodărire 
a apelor şi de închidere 
a minei 

Proiectul oferă beneficii 
semnificative pe termen 
lung comparativ cu 
alternativa „zero” 

Calitatea aerului Condiţiile actuale 
persistă: aer de bună 
calitate cu anumite 
influenţe determinate de 
încălzirea rezidenţială şi 
de antrenarea 
particulelor de pe 
suprafeţele perturbate 
până în momentul 
implementării planului de 
încetare a activităţii 
RoşiaMin 

Impactul asupra calităţii 
aerului generat de 
activităţile miniere 
propuse va fi menţinut 
semnificativ sub limitele 
pentru protecţia 
receptorilor sensibili 

Activităţile miniere 
propuse vor avea 
asociate surse noi de 
poluanţi atmosferici, dar 
acestea vor fi strict 
controlate prin măsuri 
tehnice şi de 
management 

Zgomot şi vibraţii Condiţiile actuale se vor 
menţine pe termen lung, 
adică specifice unei 
zone semi-rurale 

Impactul generat de 
zgomotul şi vibraţiile 
aferente activităţilor 
miniere propuse va fi 
menţinut sub limitele 
pentru protecţia 
receptorilor sensibili 

Activităţile miniere 
propuse vor avea 
asociate surse noi de 
zgomot şi vibraţii, dar 
acestea vor fi strict 
controlate prin măsuri 
tehnice şi de 
management 

Sol/Utilizarea terenului Valea Roşia: degradarea 
terenurilor cu halde şi 
galerii neremediate se 
va menţine până în 
momentul implementării 
planului de încetare a 
activităţii RoşiaMin. 

Valea Corna: 
menţinerea pe termen 
lung a condiţiilor actuale 
de utilizare agricolă a 
solului (agricultură de 
subzistenţă, păşunat), 
menţinerea condiţiilor de 
degradare a mediului 
generate de lucrările 
miniere anterioare până 
în momentul 
implementării planului de 
încetare a activităţii 
RoşiaMin 

Valea Roşia: reabilitarea 
zonelor operaţionale va 
permite refacerea solului 
şi a condiţiilor de 
creştere care să susţină 
vegetaţia. 

Valea Corna: impact pe 
termen lung prin 
ocuparea terenului cu 
iazul de decantare şi cu 
depozitul de roci sterile, 
ameliorare prin 
reabilitarea 
amplasamentelor cu sol 
fertil şi cu vegetaţie  

Ocuparea terenului va 
afecta solul din Valea 
Corna, dar situaţia se va 
remedia prin reabilitare. 

Degradarea generată de 
minerit în Valea Roşia 
va fi remediată. 

Biodiversitate Condiţiile actuale vor 
prevala, până în 
momentul implementării 
planului de încetare a 

Impact pe termen scurt 
şi mediu ca urmare a 
ocupării terenului.  

Îmbunătăţire pe termen 

Activităţile miniere vor 
avea un impact negativ 
în etapele de construcţie 
şi de operare, situaţie 
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Factor/aspect de 
mediu 

Opţiuni  

Comentarii Alternativa zero Implementarea 
proiectului 

activităţii RoşiaMin 
pierzându-se 
oportunitatea de 
îmbunătăţire a 
biodiversităţii 

lung prin implementarea 
Planului de management 
al biodiversităţii 

care se va remedia după 
încetarea activităţilor 

Peisaj Condiţiile actuale vor 
prevala: terenuri 
degradate de activităţile 
miniere pe Valea Roşia 
până în momentul 
implementării planului de 
încetare a activităţii 
RoşiaMin 

Impact nesemnificativ la 
scară regională. 

Impact negativ 
semnificativ la scară 
locală, prin modificarea 
reliefului.  

Reabilitarea peisagistică 
şi crearea unor trăsături 
peisagistice variate şi 
interesante 

Activităţile miniere vor 
avea un impact 
semnificativ asupra 
peisajului 

Aspecte socio-
economice 

Impact semnificativ 
negativ asupra locurilor 
de muncă şi a 
investiţiilor generat de 
închiderea activităţilor 
miniere, conducând la 
accelerarea înrăutăţirii 
condiţiilor socio-
economice 

Investiţii locale 
semnificative, creare 
locuri de muncă, 
determinând 
îmbunătăţirea condiţiilor 
socio-economice pe 
termen lung 

Implementarea 
proiectului minier va 
aduce avantaje socio-
economice 
semnificative, durabile 

Patrimoniul cultural Continuarea deteriorării 
monumentelor istorice 
determinată de lipsa 
fondurilor pentru 
conservare, reabilitare şi 
valorificare. 

Lipsa accesului la 
vestigiile miniere antice 

Investiţii pentru 
conservarea pe termen 
lung a vestigiilor, 
imobilelor şi a altor 
structuri istorice 
importante, asigurarea 
accesului la situri istorice 

Implementarea 
proiectului minier va 
contribui în mod 
semnificativ la 
conservarea, reabilitarea 
şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi 
a siturilor arheologice 

Infrastructura rutieră Situaţia actuală se va 
menţine pe termen lung: 
infrastructură 
necorespunzătoare în 
special din punct de 
vedere tehnic 

Îmbunătăţirea şi 
modernizarea 
infrastructurii existente, 
crearea infrastructurii 
proprii pentru transportul 
materialelor în incintă 

Proiectul minier va 
genera un impact 
negativ pe termen scurt 
legat de intensitatea 
traficului.  

PUZ prevede 
îmbunătăţirea condiţiilor 
tehnice ale infrastructurii 
rutiere şi creşterea 
siguranţei circulaţiei 

Impact tranfrontieră Amplasamentul minier 
degradat existent va 
rămâne o sursă de 
poluare a apelor cu 
metale grele, contribuind 
la încărcarea apei râului 
Mureş, posibil a persista 
şi la ieşirea din ţară 
până în momentul 
implementării planului de 
încetare a activităţii 
RoşiaMin 

Impact pozitiv pe termen 
lung asupra calităţii 
apelor, inclusiv în 
context transfrontieră. 

În caz de accident 
(avarierea barajului de la 
iazul de decantare), 
nivelurile concentraţiilor 
de cianuri şi de metale 
grele în râul Mureş, la 
ieşirea din ţară, vor fi 
mai mici decât valorile 
limită impuse de 

Alternativa „zero” va 
permite continuarea 
poluării cronice care în 
final afectează calitatea 
râului Mureş, inclusiv la 
ieşirea din ţară 
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Factor/aspect de 
mediu 

Opţiuni  

Comentarii Alternativa zero Implementarea 
proiectului 

legislaţia naţională, UE 
şi din Ungaria 

8.2 ALTERNATIVE PRIVIND ALTE INDUSTRII 

Aspecte semnificative ale situaţiei iniţiale 

Pentru a aduce beneficii economice viabile şi durabile în regiunea Roşia Montană prin alte 
forme de dezvoltare industrială, diferite de activitatea de minerit, trebuie avute în vedere 
câteva aspecte semnificative ale situaţiei iniţiale. Printre dificultăţile cu care se confruntă 
dezvoltarea economică locală se numără: 

 Demografia. În special scăderea numărului total şi creşterea vârstei medii a populaţiei; 
starea sănătăţii este mai proastă decât media pe ţară; majoritatea bărbaţilor apţi de 
muncă sunt angajaţi în activităţi legate de minerit, fie direct (la mină), fie indirect (servicii 
pentru mină sau personalul acesteia) 

 Financiar. O parte însemnată a populaţiei se află la limita pragului de sărăcie. Multe 
persoane depind de agricultura de subzistenţă pentru a-şi suplimenta mijloacele de trai. 

 Calificări. Zona este predominant calificată în domeniul minier. Există o oarecare lipsă de 
capacitate pentru dezvoltarea şi managementul eficient al afacerilor, mai ales de a 
profita de fondurile disponibile în perspectiva aderării la UE şi de alte oportunităţi ale 
pieţei. 

 Izolare. Zona este relativ izolată şi departe de pieţele anticipate. În plus, Roşia Montană 
nu este traversată de traficul de tranzit care ar determina vizite incidentale.  

 Infrastructura de transporturi. Starea drumurilor este în general degradată, ceea ce 
exacerbează caracterul izolat al zonei. Cele mai apropiate gări sunt la distanţă de 80 
minute cu maşina, la Alba Iulia, sau de 90 minute, la Deva. Drumurile până la aceste gări 
sunt în stare de degradare avansată. Cel mai apropiat aeroport este la Cluj-Napoca, la 
circa două ore cu maşina de Roşia Montană. 

 Alte forme de infrastructură. Alimentarea cu apă, epurarea apelor, gestionarea 
deşeurilor, atât municipale cât şi periculoase, precum şi alimentarea cu electricitate sunt 
sub standardele optime comparativ cu alte regiuni din România şi mai ales faţă de 
nivelul UE. 

 Mediu. Există probleme de mediu semnificative, inclusiv de poluare a apelor. Pârâul 
Roşia are un pH de 2,5 şi o poluare semnificativă cu metale ca urmare a activităţilor 
miniere trecute şi actuale; lacurile din zonă, toate artificiale, create pentru activităţi 
miniere (trecute) sunt poluate cu metale grele, inclusiv cu mercur; puţurile şi fântânile de 
apă sunt de asemenea poluate cu metale grele, inclusiv cadmiu şi seleniu. Există 
numeroase halde de steril de prelucrare, grămezi de roci sterile şi alte deşeuri şi utilaje 
miniere care trebuie îndepărtate, remediate şi reabilitate pentru ca zona să revină la o 
stare adecvată folosinţelor productive. 

 Costuri de depoluare şi remediere. Costurile de remediere (fără alte lucrări) a 
problemelor de mediu actuale nu au fost încă pe deplin estimate. Este însă probabil că o 
minimă reabilitare pentru închiderea acceptabilă a amplasamentului, ar necesita peste 
20 milioane EURO. Încă nu a fost estimată suma cu care s-ar putea asigura servicii de 
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calitate adecvată de alimentare cu apă, epurare, gestionarea deşeurilor, energie şi 
infrastructură de transport. Este probabil că asemenea costuri vor fi mari. 

 Alte localităti. Alte localităţi, precum Câmpeni sau mai departe Timişoara, Arad, Oradea, 
Satu Mare, Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare şi multe altele sunt mai apropiate de pieţe şi 
mai dezvoltate din punct de vedere al infrastructurii, diversităţii forţei de muncă şi 
pregătirii profesionale şi probabil sunt percepute ca un risc investiţional mai mic. Acestea 
pot atrage şi atrag investiţii în detrimentul unor zone precum Roşia Montană.  

 Răspundere. Având în vederea aderarea la UE şi deci aplicabilitatea standardelor 
europene referitoare la răspunderile de mediu, investitorii ar putea fi descurajaţi de 
răspunderea potenţială pentru costurile considerabile de depoluare în cazul achiziţionării 
de terenuri poluate.  

 Percepţie. Zonele monoindustriale precum Roşia Montană nu sunt în general atractive 
din punct de vedere al obiectivelor de investiţii. Setul de calificări specifice, starea 
oraşelor şi a împrejurimilor, inclusiv aspectele sociale şi de mediu şi condiţiile economice 
în general critice, creează o impresie negativă. Există o tendinţă de depopulare a 
acestor zone.  

 

Industrii alternative 

Cu toate acestea, s-a sugerat că în cazul alternativei ”Zero” sau „nici o acţiune”, ar putea fi 
dezvoltate în regiune o serie de alte industrii în afară de minerit, care să asigure un nivel 
comparabil al avantajelor economice. În ultimii 10 ani au fost elaborate „studii” care au 
sugerat o serie de industrii alternative potenţiale, între care: 

 agricultura (ex. culturi alimentare, creşterea animalelor); 

 turismul;  

 silvicultura şi prelucrarea lemnului; 

 industrie uşoară şi casnică (ex. confecţii şi tricotaje); 

 culesul florei şi faunei locale în scopuri farmaceutice;  

 prelucrarea cărnii.  

Deşi există un oarecare potenţial pentru unele dintre aceste alternative, trebuie accentuat 
faptul că va trebui să aibă loc o dezvoltare economică generală pentru ca fiecare alternativă 
la randul ei să se dezvolte în măsura în care să poată susţine economia regiunii la un nivel 
comparabil cu cel asociat exploatărilor miniere moderne, viabile, la scară mare. Mai mult, 
fiecare alternativă presupune o serie de forme de impact asociat ce trebuie avute în vedere, 
posibil la un nivel de detaliu similar celui reprezentat de această EIM.  

 

Investiţii în remediere şi infrastructura necesară 

În Tabelul 25 este descris nivelul minim de investiţii de remediere şi infrastructură, necesare 
pentru fiecare industrie alternativă identificată în raportul sus menţionat. După cum s-a arătat 
mai sus şi se confirmă în tabel, dezvoltarea economică din regiunea Roşia Montană este în 
prezent limitată de poluarea existentă a cursurilor de apă şi de deşeurile, datorate 
numeroaselor lucrări miniere abandonate, la niveluri care fac regiunea neatrăgătoare pentru 
industriile alternative - şi mai cu seamă pentru turism. Vor fi necesare prin urmare investiţii 
semnificative pentru remedierea acestor probleme de mediu precum şi pentru închiderea 
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adecvată a exploatării Roşiamin şi a instalaţiilor aferente acesteia, înainte de a dezvolta 
industrii alternative.  

În plus, orice alternativă economică susţinută trebuie să ofere şi o sursă de finanţare a 
infrastructurii adecvate, necesare pentru susţinerea dezvoltării în continuare a activităţii 
economice. Infrastructura necesară cuprinde, fără a se limita la aceasta, asigurarea unei 
ape potabile curate, a sistemelor de epurare, a sistemelor de colectare şi eliminare a 
deşeurilor periculoase şi a celor menajere şi a altor tipuri de infrastructură care ar putea fi 
necesară pentru dezvoltarea unei anumite industrii. Luând ca exemplu turismul, ar fi 
necesare investiţii semnificative pentru dezvoltarea muzeelor sau siturilor istorice de interes 
la un nivel care să stimuleze interesul turistic fără interesul adiţional reprezentat de existenţa 
unei mine în exploatare. Vor mai fi necesare investiţii pentru amenajarea de hoteluri, 
drumuri, sisteme de alimentare cu apă şi epurare, instalaţii de eliminare a deşeurilor 
periculoase şi municipale şi alte tipuri de infrastructură care să susţină o dezvoltare 
semnificativă în domeniul turismului. 

În lipsa unor investiţii substanţiale este putin probabil ca industriile alternative menţionate în 
Tabelul 25 să poată asigura direct sau indirect locurile de muncă şi nivelul de venit pe care 
le poate oferi o exploatare minieră modernă la scară mare. Trebuie însă menţionat, de 
asemenea, că prezenţa exploatării miniere în cadrul Proiectului, nu va împiedica dezvoltarea 
nici uneia dintre aceste industrii alternative, mai ales că o bună parte din lucrările elementare 
de remediere şi dezvoltare a infrastructurii necesare pentru aceste alte industrii vor fi 
suportate de Proiectul minier propus. De exemplu, în concepţia actuală a Proiectului este 
incorporată remedierea poluării cursurilor de apă afectate de exploatările miniere istorice. 
Proiectul propus susţine de asemenea dezvoltarea unor sisteme viabile de alimentare cu 
apă şi epurare, un depozit regional de deşeuri solide conform reglementărilor naţionale care 
transpune legislaţia UE, construcţia unui nou sat pentru locuitorii strămutaţi şi alte elemente 
de infrastructură care, deşi vor fi construite pentru exploatarea minieră, vor reprezenta un 
beneficiu durabil pentru comunitatea locală.  

De aceea, la opţiunea „industrii alternative” va fi extrem de dificil ca valoarea economică 
probabilă a oricărei industrii alternative să atragă prin ea însăşi nivelul de investiţii necesar 
pentru rezolvarea problemelor de mediu şi sociale existente.  
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Tabel 25  Zone care necesită investiţii de remediere şi infrastructură pentru direcţii economice alternative sugerate la alternativa Zero 

 

Direcţii economice 
alternative 

Remedierea cursurilor de 
apă regionale 

Remedierea 
solului 

Închiderea exploatării 
RoşiaMin 

Alimentare cu apă 
potabilă 

Infrastructură de 
eliminare a deşeurilor 
solide  

Infrastructură de epurare  
Infrastructură 
adiţională 

Agricultură, păşunat, 
prelucrarea cărnii 

Remedierea lucrărilor 
miniere istorice necesară 
pentru prevenirea degradării 
în continuare a resurselor 
de apă şi a impactului apei 
contaminate asupra 
culturilor şi animalelor (prin 
păşunat), ca şi pentru a da 
posibilitatea recuperării 
resurselor 

 

Poate fi necesară 
remedierea solului 
în zonele afectate 
istoric pentru a 
asigura 
necontaminarea cu 
metale grele a 
recoltelor şi 
animalelor prin 
păşunat  

Închiderea exploatării 
RoşiaMin trebuie să asigure 
şi necontaminarea cu 
metale grele a recoltelor şi 
animalelor (prin păşunat) 

Remedierea 
surselor de 
alimentare cu apă 
potabilă poate fi 
necesară pentru a 
minimiza impactul 
apei contaminate 
asupra păşunilor şi 
pentru a asigura o 
sursă de apă 
potabilă curată 
pentru populaţia 
locală 

Necesitatea unui depozit 
regional de deşeuri solide 
conform reglementărilor. 

Trebuie luate masuri în ce 
priveşte acumularea şi 
depozitarea deşeurilor 
periculoase asociate 
prelucrării cărnii şi 
alimentelor, până la 
identificarea unei modalităţi 
de eliminare a acestora în 
România 

Impactul apelor uzate asociat 
creşterii animalelor, fertilizării 
terenurilor şi activităţii 
abatoarelor şi/sau instalaţiilor 
de prelucrare a cărnii trebuie 
evaluat în raport cu efectul 
asupra alimentărilor cu apă din 
comunitate. Pot fi necesare 
sisteme de epurare şi/sau 
zone tampon pentru scurgerile 
de ape uzate din agricultură 
sau pentru efluenţii industriali 

Abatoarele regionale 
şi instalaţiile de 
prelucrare a cărnii şi 
alimentelor vor trebui 
finanţate şi construite. 
Şi impactul 
transportului 
produselor la piaţă va 
trebui analizat şi ar 
putea fi necesară 
finanţarea lucrărilor de 
modernizare a 
drumurilor 

Turismul  Va fi necesară remedierea 
exploatărilor miniere istorice 
pentru a preveni degradarea 
în continuare a resurselor 
de apă şi a rezolva impactul 
vizual al cursurilor de apă 
contaminate. Trebuie 
rezolvat de asemenea 
impactul vizual cauzat de 
eliminarea necontrolată a 
deşeurilor pe malul 
cursurilor de apă 

Aspectul vizual al 
terenurilor afectate 
de lucrări miniere 
istorice trebuie 
îmbunătăţit prin 
programe de 
refacere a 
vegetaţiei pentru a 
se îmbunătăţi 
cererea turistică 

Închiderea exploatării 
RoşiaMin va trebui să 
asigure şi minimizarea 
impactului vizual asupra 
peisajului dacă zonele şi 
artefactele miniere vor fi 
păstrate ca atracţii turistice; 
planurile de închidere vor 
trebui să asigure 
infrastructura necesară şi 
măsurile de siguranţă 
pentru accesul turiştilor   

Remedierea 
surselor de 
alimentare cu apă 
potabilă va fi 
necesară pentru a 
asigura o 
alimentare cu apă 
potabilă curată 
pentru turişti şi 
populaţia locală  

Necesitatea unui depozit 
regional de deşeuri solide 
municipale conform 
reglementărilor. Acumulare 
şi depozitare intermediară a 
oricăror deşeuri periculoase 
până la identificarea unei 
modalităţi de eliminare a 
acestora în România 

Trebuie evaluat impactul 
apelor uzate asociat industriei 
turistice şi posibilelor industrii 
suport.  

Trebuie elaborate sisteme de 
epurare care să facă faţă 
numărului de utilizatori 
preconizat. Amplasamentele 
de epurare nu trebuie să 
afecteze farmecul vizual al 
regiunii din perspectiva 
turiştilor  

Trebuie amenajate 
hoteluri, muzee, 
restaurante, toalete 
publice, obiective de 
interes şi magazine şi 
alte servicii pentru 
turişti, a care să 
satisfacă nevoilor 
turiştilor şi lucrătorilor 
din turism 

Silvicultură, 
prelucrarea lemnului, 
produse din lemn 

 

Este necesară remedierea 
exploatărilor miniere istorice 
pentru a preveni degradarea 
în continuare a resurselor 
de apă şi a oferi o 
oportunitate de recuperare a 
resursei 

 

Pentru silvicultură: 
vor trebui stabilite 
măsuri de 
stabilizare a solului 
şi control al 
eroziunii, care să 
protejeze resursele 
silvice existente şi 
să susţină 

Închiderea exploatării 
RoşiaMin va trebui să 
asigure stabilirea de măsuri 
de stabilizare a solului şi 
control al eroziunii care să 
protejeze resursele silvice 
existente şi să permită 
dezvoltarea durabilă a 
operaţiunilor forestiere 

Remedierea 
surselor de 
alimentare cu apă 
potabilă va fi 
necesară pentru a 
asigura o 
alimentare cu apă 
potabilă curată 
pentru populaţia 

Necesitatea unui depozit 
regional de deşeuri solide 
municipale conform 
reglementărilor. Acumulare 
şi depozitare intermediară a 
deşeurilor periculoase 
asociate produselor din 
lemn până la identificarea 
unei modalităţi de eliminare 

Impactul apelor uzate asociat 
creşterii puieţilor şi activităţii de 
prelucrare a lemnului trebuie 
evaluat în raport cu efectul 
asupra alimentărilor cu apă din 
comunitate. Pot fi necesare 
sisteme de epurare a 
efluenţilor industriali. 

Gaterele, pepinierele 
şi fabricile regionale 
pentru produse din 
lemn vor trebui 
finanţate şi construite. 
Impactul transportului 
produselor la piaţă va 
trebui analizat şi ar 
putea fi necesară 
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Direcţii economice 
alternative 

Remedierea cursurilor de 
apă regionale 

Remedierea 
solului 

Închiderea exploatării 
RoşiaMin 

Alimentare cu apă 
potabilă 

Infrastructură de 
eliminare a deşeurilor 
solide  

Infrastructură de epurare  
Infrastructură 
adiţională 

operaţiuni 
forestiere durabile  

locală a acestora în România  finanţarea lucrărilor de 
modernizare a 
drumurilor 

Industrii casnice 

 

Este necesară remedierea 
exploatărilor miniere istorice 
pentru a preveni degradarea 
în continuare a resurselor 
de apă şi oferi o 
oportunitate de recuperare a 
resurselor 

 

Nu este cazul Prin închiderea RoşiaMin 
trebuie să se asigure 
stoparea degradării 
resurselor de apă 

 

Remedierea 
surselor de 
alimentare cu apă 
potabilă va fi 
necesară pentru a 
asigura 
alimentarea cu apă 
potabilă curată 
pentru populaţia 
locală 

Necesitatea unui depozit 
regional de deşeuri solide 
municipale conform 
reglementărilor. Acumulare 
şi depozitare intermediară a 
deşeurilor periculoase până 
la identificarea unei 
modalităţi de eliminare a 
acestora în România 

Impactul apelor uzate asociat 
industriei casnice şi utilizării 
menajere trebuie evaluat în 
raport cu efectul potenţial 
asupra cantităţii şi calităţii apei 
din alimentările cu apă din 
comunitate. Va fi necesar un 
sistem de epurare suplimentar 
care să facă faţă încărcării 
suplimentare din industria 
casnică 

Va fi necesară 
dezvoltarea unui 
sistem de depozite 
sau logistică pentru 
colectarea bunurilor în 
vederea distribuţiei pe 
piaţă. Va trebui 
analizat şi impactul 
transportului 
produselor la piaţă 
putând fi necesară 
finanţarea lucrărilor de 
modernizare a 
drumurilor 

Culegerea speciilor 
de floră şi faună în 
scop farmaceutic 

Este necesară remedierea 
exploatărilor miniere istorice 
pentru a preveni degradarea 
în continuare a resurselor 
de apă şi a oferi o 
oportunitate de recuperare a 
resurselor 

 

 

Poate fi necesară 
remedierea solului 
în zonele afectate 
istoric pentru a 
asigura 
necontaminarea 
florei/faunei 
farmaceutice cu 
aport de metale 
grele 

Închiderea exploatării 
RoşiaMin trebuie să asigure 
şi necontaminarea 
florei/faunei farmaceutice cu 
aport de metale grele 

Remedierea 
surselor de 
alimentare cu apă 
potabilă va fi 
necesară pentru a 
asigura 
alimentarea cu apă 
potabilă curată 
pentru populaţia 
locală 

Necesitatea unui depozit 
regional de deşeuri solide 
municipale conform 
reglementărilor. Acumulare 
şi depozitare intermediară a 
deşeurilor periculoase 
asociate operaţiunilor de 
prelucrare a produselor 
farmaceutice până la 
identificarea unei modalităţi 
de eliminare a acestora în 
România 

Impactul apelor uzate asociat 
prelucrării produselor 
farmaceutice trebuie evaluat în 
raport cu efectul asupra 
alimentărilor cu apă din 
comunitate. Pot fi necesare 
sisteme de epurare a 
efluenţilor industriali. 

 

 

Va fi necesară 
construirea unor 
instalaţii sau depozite 
regionale pentru 
colectarea produselor 
în vederea distribuţiei 
pe piaţă. Şi impactul 
transportului 
produselor la piaţă 
trebuie analizat şi ar 
putea fi necesară 
finanţarea lucrărilor de 
modernizare a 
drumurilor 
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Impactul opţiunii ”industrii alternative” comparativ cu opţiunea selectată 

 

In Tabelul 26 este prezentată sumar evaluarea comparativă de mediu a dezvoltării de industrii 
alternative şi a proiectului minier propus. 

Tabel 26 Impactul opţiunii ”industrii alternative” comparativ cu opţiunea selectată 

Aspecte de mediu 
Opţiuni 

Comentarii 
Industrie alternativă Demararea Proiectului 

Debitele şi calitatea apei Industriile alternative probabile 
nu pot finanţa remedierea 
poluării cronice astfel că aceasta 
se va menţine.  

Prognozarea unui impact benefic 
semnificativ pe termen lung ca 
urmare a impunerii planurilor 
cuprinzătoare de gospodărire a apei 
şi închidere a minei. 

Proiectul propus oferă 
beneficii semnificative pe 
termen lung comparativ cu 
alternativa zero.  

Calitatea aerului Vor apărea unele forme de 
impact asupra calităţii aerului, 
dar emisiile vor trebui să se 
încadreze în limitele impuse. 

Impact prognozat pe termen scurt 
asupra aerului provocat de activităţi 
de şantier (pulberi şi emisii de gaze 
şi fum), acestea vor fi menţinute în 
limite care să asigure siguranţa 
angajaţilor şi a comunităţii adiacente. 

Orice altă industrie ar 
introduce noi surse de emisii 
atmosferice care ar necesita 
un control corespunzător; 
impactul mineritului este tot 
de scurtă durată. 

Zgomote şi vibraţii La fel ca la calitatea aerului Impact prognozat pe termen scurt 
provocat de traficul vehiculelor şi 
echipamentelor, puşcări şi exploatare 
minieră; se vor lua măsuri de 
ameliorare pentru ca zgomotul şi 
vibraţiile să se menţină în limitele 
autorizate. 

Proiectul introduce surse noi 
semnificative de zgomot şi 
vibraţii pe termen scurt, dar 
acestea vor fi controlate; 
impactul mineritului este tot 
de scurtă durată. 

Sol Industriile nu vor putea finanţa 
remedierea terenurilor degradate 
astfel ca degradarea acestora se 
va menţine; orice dezvoltare pe 
„teren curat” ar afecta solurile 
prin ocuparea terenului. 

Valea Roşia: reabilitarea zonelor 
operaţionale va reface solul şi mediul 
de creştere care să susţină vegetaţia; 

Valea Corna: Impact pe termen lung 
asupra solului prin ocuparea 
terenului cu iazul şi halda de steril; 
ameliorare prin reabilitarea 
amplasamentelor cu ajutorul solului 
decopertat şi înmagazinat, 
revegetare şi stabilirea unei folosinţe 
final productive. 

Ocuparea terenului prin 
proiect va afecta resursele de 
sol din valea Cornei; dar 
situaţia se va remedia prin 
reabilitare, iar degradarea 
produsă de minerit în Valea 
Roşiei va fi remediată. 

Biodiversitate Suprafeţele existente de teren 
degradat ar rămâne la fel şi nu 
este probabil că alte industrii ar 
putea finanţa un program 
semnificativ de punere în valoare 
a biodiversităţii. 

Impact pe termen scurt în urma 
ocupării terenului; pe termen lung, 
oportunităţi de conservare, 
îmbunătăţire sau punere în valoare a 
condiţiilor ecologice prin Planul de 
management al biodiversităţii. 

Din nou, ocuparea terenului 
de către proiect va avea un 
impact semnificativ asupra 
habitatelor existente, dar 
măsurile de reabilitare 
planificate vor crea 
oportunitatea de punere în 
valoare a biodiversităţii 
valoroase. 

Peisaj Va rămâne impactul vizual al 
activităţilor miniere trecute; 
impactul noilor industrii asupra 
peisajului ar depinde de scara şi 
natura proiectelor. 

Impact pe termen lung şi scurt 
rezultat din ocuparea terenului şi 
lucrări geotehnice; ameliorare pentru 
minimizarea impactului pe termen 
lung prin reabilitare şi creare de 
trăsături peisagistice interesante. 

Proiectul va avea un impact 
semnificativ asupra peisajului 
şi va determina impactul 
vizual pe termen scurt. 

Aspecte socio-
economice 

Introducerea unor noi industrii ar 
avea un impact pozitiv asupra 
comunităţii, dar importanţa şi 
durata ar depinde de natura 
propunerilor. 

Investiţii locale semnificative ale 
proiectului rezultând într-o 
îmbunătăţire generală a condiţiilor 
socio-economice; impact pozitiv pe 
termen lung în funcţie de succesul 
Programului de Dezvoltare Durabilă 
a Comunităţii (PDDC) propus. 

Proiectul aduce avantaje 
socio-economice 
semnificative, iar PDDC are 
rolul de a se extinde în timp. 
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Aspecte de mediu 
Opţiuni 

Comentarii 
Industrie alternativă Demararea Proiectului 

Patrimoniu cultural Industriile alternative probabile 
nu ar putea finanţa un program 
semnificativ de păstrare a 
patrimoniului cultural al zonei şi 
de deschidere a accesului pentru 
vizitatori; ar continua 
deteriorarea vestigiilor şi 
clădirilor istorice. 

Impact asupra siturilor istorice 
compensat prin investiţii pentru 
conservarea pe termen lung a 
vestigiilor, imobilelor şi altor structuri 
istorice importante, ca şi asigurarea 
accesului la situri şi alte puncte de 
interes 

Ocuparea terenurilor creează 
un impact advers, dar 
investiţiile locale mari vor 
permite compensarea 
acestuia şi crearea de 
avantaje pe termen lung, 
printr-o planificare judicioasă 
a resurselor. 

Aspecte de transport Noile industrii vor avea un 
impact negativ asupra 
infrastructurii de transport 
existente şi scara probabilă a 
noilor investiţii nu ar permite 
decât îmbunătăţiri limitate. 

Impact pe termen scurt asupra 
sistemului de şosele prin creşterea 
traficului greu; impact pozitiv prin 
investiţiile locale semnificative de 
îmbunătăţire a infrastructurii, cu 
beneficii pe termen lung 

Proiectul va avea pe termen 
scurt un impact negativ legat 
de volumul şi condiţiile de 
trafic; investiţiile locale mai 
mari legate de Proiectul 
minier de asemenea 
dimensiuni, oferă ocazia 
îmbunătăţirii infrastructurii de 
transport. 

Impact transfrontieră Introducerea noilor industrii nu 
va avea probabil un impact 
transfrontieră direct. Dar 
investiţiile nu vor fi suficiente 
pentru a finanţa rezolvarea 
problemei existente privind 
calitatea apei care contribuie la 
poluarea semnificativă a râului 
Mureş, inclusiv la ieşirea din 
ţară. 

Proiectul va crea un impact pozitiv pe 
termen lung asupra calităţii apei ce 
va contribui la îmbunătăţirea calităţii 
râului Mureş inclusiv la ieşirea din 
ţara; ameliorarea impactului 
transfrontieră creat ca rezultat al 
condiţiilor istorice, a fost inclusă în 
conceptul Proiectului, în deplină 
concordanţă cu cerinţele legislaţiei 
naţionale, UE şi internaţionale. 

Opţiunea industrii alternative 
nu oferă nici o asigurare că va 
fi stopată poluarea cronică a 
cursurilor de apă locale, care 
în final afectează calitatea 
râului Mures inclusiv la iesirea 
din ţară.  

 

Concluzii 

Cu toate că o bază economică multisectorială este importantă pentru o creştere economică durabila 
a regiunii, va trebui mai întâi creată baza economică şi infrastructura necesară pentru atragerea 
acestor noi industrii diverse în regiune. Prin asigurarea de stimuli economici şi rezolvarea multora 
dintre problemele cele mai urgente de mediu şi infrastructură ale regiunii, exploatarea minieră 
propusă va servi scopul final de diversificare a economiei din regiune în mai multe şi importante 
moduri. Din motivele menţionate mai sus, dezvoltarea unor industrii alternative a fost respinsă ca 
opţiune alternativă, dar se subliniază că Proiectul nu va împiedica dezvoltarea acestor industrii 
în paralel, ba dimpotrivă, va rezolva câteva probleme cheie care în prezent descurajează 
atragerea de investiţii. 

Principalele dificultăţi întâmpinate de experţi în elaborarea acestui raport au fost legate de: 

 lipsa la autorităţile publice (mediu, sănătate, silvicultură, agricultură, cultură, etc.) a datelor şi 
informaţiilor privind condiţiile actuale şi istorice, care ar fi putut sta la baza elaborării capitolului 
aferent sau ar fi putut constituit valori de referinţă şi validare a rezultatelor obţinute/deţinute de 
iniţiatorul PUZ; 

 lipsa unor strategii la nivel judeţean/regional pentru anumite sectoare de activitate (sănătate, 
silvicultură, agricultură, industrie în general) în care activităţile PUZ ar fi putut fi integrate; 

 lipsa unor planuri concrete de acţiune pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului social şi 
economic, care ar fi putut fi corelate cu prevederile acestui PUZ. 
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8.3 ALTERNATIVE PRIVIND DEZVOLTAREA PROIECTULUI MINIER 

În vederea selectării celei mai bune alternative de dezvoltare a activităţilor miniere din punct de 
vedere al impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante pentru planul analizat au fost 
evaluate alternativele referitoare la: 

 suprafaţa zonei industriale propuse pentru implementarea proiectului minier; 

 data începerii activităţilor; 

 rata producţiei; 

 amplasarea unor părţi componente ale Proiectului minier; 

 procesele tehnologice şi principalele măsuri de prevenire/diminuare a impactului asupra 
mediului; 

 infrastructura rutieră/transportul; 

 alte facilităţi legate de activităţile miniere; 

 închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului; 

 alte industrii. 

În Anexa 5 A şi 5 B sunt prezentate în detaliu alternative studiate, metodologia şi criteriile avute în 
vedere pentru selectarea alternativelor, impactul asociat şi analiza comparativă a acestuia, precum 
şi alternativa selectată pentru ca opţiune preferată.  

În cele ce urmează se prezintă o sinteză a principalelor categorii de alternative analizate în cadrul 
procesului de evaluare a impactului asupra mediului pentru Proiectul minier Roşia Montană, precum 
şi a alternativelor din cadrul fiecărei categorii.  

8.3.1 Alternative privind suprafaţa zonei industriale 

Aşa cum s-a menţionat în subcapitolul 2.3 Conţinutul şi obiectivele planului, Proiectul minier Roşia 
Montană care face obiectul planului analizat prevede dezvoltarea activităţilor miniere într-un 
amplasament care include următoarele: 

 patru cariere pentru extragerea minereului de aur şi argint; 

 iazul de decantare a sterilelor de procesare; 

 uzina de procesare; 

 două depozite de roci sterile; 

 două cariere de agregate; 

 infrastructura rutieră (drumuri de acces şi drumuri tehnologice); 

 facilităţi pentru gospodărirea apelor, pentru managementul deşeurilor şi altele. 

De asemenea, se prevede extragerea şi procesarea minereului cu o rată anuală de 13 milioane de 
tone.   

Pentru dezvoltarea activităţilor miniere au fost identificate şi evaluate două alternative privind 
suprafaţa necesară: 

 o suprafaţă totală de 1770,88 ha; 

 o suprafaţă totală de 1650,88 ha. 
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Cea de a doua alternativă, şi anume dezvoltarea proiectului pe o suprafaţă de 1650,88 ha, avută în 
vedere de planul analizat este cea mai avantajoasă din punct de vedere al impactului asupra 
mediului. Avantajele principale constau în reducerea suprafeţelor de teren perturbate şi în creşterea 
semnificativă a suprafeţei Zonei Protejate – Centrul istoric Roşia Montană, inclusiv a zonei de 
protecţie a acesteia, de la 59 ha la 137 ha.  

Se precizează că alternativa selectată în final ca fiind cea mai bună a fost posibilă prin optimizarea 
proiectării privind geometria carierelor, precum şi a celorlalte facilităţi.  

8.3.2 Alternative privind data începerii activităţilor miniere    

Cele două alternative sunt: 

 începerea cât mai curând a activităţilor, imediat după obţinerea tuturor documentelor de 
reglementare necesare; 

 întârzierea începerii activităţilor. 

Evaluarea comparativă a celor două alternative conduce la concluzia că alternativa întârzierii nu 
este viabilă din următoarele motive: 

 întârzierea remedierii problemelor de mediu existente în zonă; 

 întârzierea realizării beneficiilor sociale şi economice importante pentru comunitate. 

8.3.3 Alternative privind rata producţiei 

Cele trei alternative privind cantitatea de minereu extras şi procesat, care au fost analizate sunt: 

 rata producţiei de 8 milioane tone/an; 

 rata producţiei de 13 milioane tone/an; 

 rata producţiei de 20 milioane tone/an. 

Diferenţele dintre cele trei alternative apar în ceea priveşte impactul asupra calităţii aerului, zgomotul 
şi vibraţiile şi impactul socio-economic, astfel: 

 calitatea aerului, zgomot şi vibraţii: 

alternativa 8 mil. t/an: nivel minim emisii, durată maximă; 

alternativa 13 mil. t/an: nivel mediu emisii şi durată; 

alternativa 20 mil. t/an: nivel maxim emisii, durată mai mică; 

 aspecte socio-economice: 

alternativa 8 mil. t/an: număr minim locuri de muncă, dar pe termen mai lung; 

alternativa 13 mil. t/an: variantă optimă ca locuri de muncă şi durată; 

alternativa 20 mil. t/an: număr maxim locuri de muncă pe durată redusă, crescând potenţialul 
de crah economic. 

Analiza celor trei alternative indică drept optimă o rată a producţiei de 13 mil. t/an.  
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8.3.4 Alternative privind amplasarea unor părţi componente ale Proiectului minier 

8.3.4.1 Amplasarea carierelor 

Configuraţiile carierelor Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea au fost optimizate printr-o evaluare detaliată a 
geologiei, geometriei şi metalurgiei zăcământului. S-au luat, de asemenea, în considerare preţul 
mărfii şi costurile de exploatare, precum şi ariile protejate. Orice abatere de la proiectul optimizat fie 
ca număr de cariere, fie ca opţiune de prelucrare va avea un efect direct asupra viabilităţii 
economice a proiectului.  

Ca urmare, nu există opţiuni alternative viabile. 

8.3.4.2 Amplasarea uzinei de procesare 

Amplasamentul uzinei a fost selectat astfel încât să se minimizeze distanţele de transport din cariere 
şi, respectiv, impactul asociat, să se utilizeze cât mai eficient perimetrele afectate de lucrări miniere 
anterioare, precum şi posibilitatea de transport gravitaţional al sterilelor de procesare la iazul de 
decantare în vederea reducerii consumurilor energetice, respectiv a impactului asociat producerii de 
energie.  

Nu există o altă alternativă viabilă care să nu presupună un impact suplimentar asupra terenului, 
drumuri de transport mai lungi sau o apropiere inacceptabilă de localităţile învecinate. 

8.3.4.3 Amplasarea iazului de decantare 

În ceea ce priveşte iazul de decantare au fost evaluate nouă amplasamente situate pe Valea 
Tolăceşti (3 amplasamente), Valea Abruzelului (2 amplasamente), Valea Cornei (3 amplasamente), 
Valea Seliştei (1 amplasament), la care s-a adăugat alternativa utilizării iazului de decantare existent 
la Roşia Poieni. 

Evaluarea comparativă a alternativelor din punct de vedere al impactului asupra mediului a indicat 
ca cea mai bună alternativă iazul de decantare de la Roşia Poieni, urmată de alternativa Valea 
Cornei, în amonte. Luând în considerare costurile relativ moderate de investiţie şi de operare, 
precum şi complexitatea relativ redusă a operării, rezultatele ierarhizării generale a alternativelor a 
indicat cel mai favorabil punctaj pentru amplasamentul de pe Valea Cornei.  

Se precizează că, deşi opţiunea Roşia Poieni se situează pe primul loc din punct de vedere al 
criteriilor de impact asupra mediului şi asupra comunităţii, dar la diferenţă mică faţă de 
amplasamentul din Valea Cornei, costurile mari de operare şi complexitatea suplimentară de 
exploatare a conductei de evacuare a sterilelor de procesare au avut un efect negativ asupra 
ierarhizării finale.  

Amplasamentul din Valea Cornei asigură atât capacitatea necesară pentru durata de existenţă a 
minei, cât şi o capacitate considerabilă de rezervă pentru situaţii neprevăzute. Amplasamentul are 
avantajul apropierii de uzina de procesare şi de cariere, ceea ce determină reducerea amprentei 
proiectului. De asemenea, trebuie amintit faptul că sterilele de procesare care vor fi stocate în iazul 
de decantare vor fi denocivizate în cadrul uzinei. 

Detaliile privind analiza alternativelor referitoare la amplasarea iazului de decantare şi selectarea 
alternativei optime sunt prezentate în Anexa 5. 
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8.3.4.4 Amplasarea depozitului de deşeuri inerte 

Pentru eliminarea deşeurilor inerte au fost luate în considerare două opţiuni: amenajarea unui 
depozit conform în incinta zonei industriale sau eliminarea deşeurilor inerte la un depozit autorizat 
din exteriorul zonei industriale. 

Deoarece în arealul din exteriorul zonei industriale nu există un depozit autorizat şi nici nu există 
încă perspectiva construirii unei astfel de facilităţi, singura opţiune pentru depozitarea deşeurilor 
inerte este amenajarea unui depozit în incinta industrială.  

Astfel, cea mai bună alternativă din punct de vedere al impactului asupra mediului este amenajarea 
de celule de depozitare pe terenurile deja afectate din proximitatea depozitelor de roci sterile Cârnic 
şi/sau Cetate. 

8.3.4.5 Amplasarea Barajului de captare ape acide Cetate 

Amplasarea Barajului de captare ape acide Cetate a luat în considerare captarea scurgerilor de ape 
acide datorate activităţilor miniere vechi, dar şi a obiectivelor propuse prin implementarea proiectului 
aferent planului analizat. Amplasarea acestuia s-a făcut imediat în aval de galeria de la orizontul 714 
(prin care se scurg cantităţile cele mai mari de ape acide) în cel mai îngust loc al pârâului Roşia. 

Astfel, cea mai bună alternativă din punct de vedere al impactului asupra mediului este amenajarea 
unui baraj care să capteze aceste ape acide cu conţinut ridicat de metale grele şi epurarea acestora 
înainte de a fi eliberate în emisar la standardele impuse de NTPA 001/2005. 

Nu există o altă alternativă viabilă care să nu presupună un impact suplimentar asupra terenului şi în 
acelaşi timp să asigure o calitate corespunzătoare a apelor de suprafaţă. 

S-a ales soluţia colectării tuturor scurgerilor de ape acide în spatele unui baraj datorită fluctuaţiilor 
foarte mari de debit (între 50 şi 200 mc/h) a apelor acide deversate din galeriile vechi de pe valea 
Roşiei şi multitudinii surselor de poluare (18 halde vechi şi peste 10 galerii miniere care deversează 
ape acide direct în emisar). Soluţia construirii unor staţii de epurare pentru fiecare haldă/galerie fiind 
practic ineficientă din punct de vedere economic şi al performanţelor de mediu. 

 

8.3.5 Alternative privind procesele tehnologice şi principalele măsuri de 
prevenire/diminuare a impactului asupra mediului 

8.3.5.1 Tehnologii de extracţie  

Există următoarele alternative de extracţie a minereului: 

 extracţie în subteran cu galerii, aplicabilă zăcămintelor foarte bogate şi având asociate costuri 
foarte mari;  

 extracţie în subteran prin subetaje, aplicabilă minereurilor de calitate inferioară, care are ca 
avantaj necesitatea redusă de depozitare a rocilor sterile, dar are ca dezavantaje costuri de circa 
cinci ori mai mari decât exploatarea în carieră, controlul problematic al suprafeţei surpate şi al 
impactului la suprafaţă, controlul dificil al calităţii minereului;  

 extracţie în carieră (de suprafaţă), aplicabilă minereurilor de calitate inferioară, având asociate 
costuri mai reduse şi permiţând un control eficient. 
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Oportunitatea inerentă a proiectului minier ce face obiectul planului analizat constă în revalorificarea 
lucrărilor miniere anterioare şi micilor exploatări de suprafaţă sub forma unei exploatări de suprafaţă 
de mari dimensiuni. Baza economică a proiectului depinde de abilitatea de a extrage şi procesa 
restul de minereu de slabă calitate dispersat între zonele corespunzătoare exploatărilor anterioare, 
cu ajutorul unor tehnici moderne de extracţie masivă în cariere deschise şi al unor echipamente de 
mare capacitate. 

Exploatarea în subteran a restului de minereu de aur şi de argint nu este viabilă, indiferent de 
metodele de săpare. 

Ca urmare, singura alternativă este exploatarea de suprafaţă de mari dimensiuni. 

8.3.5.2 Tehnologiile de procesare a minereului aurifer 

Tehnologiile de procesare a minereurilor aurifere în scopul recuperării aurului sunt funcţie de tipurile 
acestor minereuri.  

Astfel, minereurile cu aur total liber se recuperează prin mijloace mecanice, tehnologiile adecvate 
fiind separarea gravitaţională sau flotaţia. 

În cazul minereurilor de calitate slabă (minereuri refractare sau minereuri cu aur liber, parţial 
refractare), pentru recuperarea aurului se utilizează mijloace chimice. În trecut se utiliza 
amalgamarea cu mercur, iar în prezent se utilizează leşierea cu cianură.  

Minereurile de la Roşia Montană sunt clasificate ca parţial refractare, datorită asocierii unei părţi a 
aurului cu sulfuri. Cea mai adecvată tehnologie de recuperare a aurului din aceste minereuri este 
leşierea cu cianură.  

Producerea metalelor preţioase este o activitate care intră sub incidenţa Directivei IPPC, dar 
singurele documente de referinţă existente pe baza cărora se pot determina BAT sunt cel privind 
producerea de metale preţioase dar nu din minereuri şi cel privind gestionarea deşeurilor provenite 
din activităţi miniere. În documentul referitor la deşeurile de minerit se precizează că, în cazul 
utilizării procedeului CIL (recuperarea ionilor de aur prin adsorbţie cu carbon în leşie), cele mai bune 
tehnici disponibile sunt: 

 reducerea cantităţii de cianură prin: strategii operaţionale de minimizare a adaosului de cianură, 
controlul automat al cianurii, pretratarea cu peroxid dacă este posibil; 

 tratarea cianurii reziduale înainte de descărcarea sterilelor de procesare în iazul de decantare; 

 aplicarea următoarelor măsuri de siguranţă: dimensionarea circuitului de tratare a cianurii la o 
capacitate dublă faţă de cea necesară, instalarea unui sistem de rezervă pentru adăugarea de 
var, instalarea de generatoare de energie electrică de rezervă. 

Pentru minereul de la Roşia Montană au fost efectuate simulări pentru testarea performanţei mai 
multor procedee de leşiere. Simulările au indicat că alternativa CIL pentru întreg minereul reprezintă 
cea mai bună tehnică disponibilă (BAT).  

Alternativa selectată pentru procesul tehnologic reprezintă nu numai cea mai bună tehnologie de 
procesare, viabilă şi disponibilă, dar tehnologia poate fi îmbinată cu o strategie de management 
corespunzătoare, verificată în cadrul unui număr mare de uzine asemănătoare care funcţionează în 
lume.  
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8.3.5.3 Alternative privind agenţii de leşiere 

Au fost evaluate alternativele de utilizare a: 

 cianurii de sodiu; 

 tiosulfatului; 

 tioureei; 

 tiocianatului; 

 bisulfurii; 

 amoniacului; 

 halogenilor; 

 bacteriilor. 

Evaluarea bazată pe criterii de eficienţă şi de impact asupra mediului a indicat faptul că, deşi cianura 
de sodiu nu este un reactiv ideal pentru extragerea aurului, din perspectiva BAT este substanţial mai 
bună decât oricare dintre celelalte alternative.  

8.3.5.4 Alternative privind îndepărtarea cianurii 

Au fost evaluate şapte alternative pentru îndepărtarea cianurii, selectându-se procedeul INCO, 
bazat pe oxidarea cu SO2-aer. Se apreciază că procedeele propuse pentru tratarea tulburelii şi a 
apei decantate cu conţinut de cianuri reprezintă variantele optime dintre soluţiile posibile.  

8.3.5.5 Alternative de depozitare finală a sterilelor de procesare 

Au fost evaluate următoarele alternative: 

 sterile îngroşate cu aditivi de păstuire; 

 sterile uscate; 

 sterile îngroşate şi detoxificate. 

Având în vedere necesitatea de a utiliza tehnologii conservative cu riscuri minime aferente şi cu 
economie durabilă, a fost selectată cea de a treia alternativă. 

8.3.5.6 Alternative de amplasare a rocilor sterile 

Au fost analizate următoarele alternative: 

 utilizarea pentru construcţie; 

 depozitarea în depozite special amenajate în apropierea carierelor; 

 umplerea carierelor; 

 depozitarea în afara zonei industriale; 

 utilizarea în afara zonei industriale; 

 depozitarea în zona industrială fără umplerea carierelor; 

 reumplerea carierelor fără utilizarea ca materiale de construcţie. 

Evaluarea alternativelor a indicat ca optimă, atât economic, cât şi din punct de vedere al impactului 
asupra mediului o combinaţie a primelor trei alternative: utilizarea ca material de construcţie pentru 
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facilităţile proiectului, umplerea carierelor Cârnic, Jig şi Orlea, depozitarea rocilor rămase în două 
depozite special amenajate, acestea urmând a fi acoperite cu sol şi vegetate. 

O descriere detaliată a alternativelor analizate pentru procesele tehnologice şi a reactivilor analizaţi 
în vederea alegerii procesului tehnologic optim, fezabil din punct de vedere financiar, cu impactul cel 
mai redus asupra mediului este prezentată în Anexa 5 B. 

8.3.5.7 Alternative de epurare a apelor acide de mină 

Au fost evaluate următoarele alternative: 

 epurare convenţională cu var; 

 epurare convenţională cu var şi cu dioxid de carbon; 

 osmoză inversă; 

 epurare convenţională plus osmoză inversă. 

Alternativa selectată este epurarea cu var şi cu dioxid de carbon, aceasta fiind BAT şi având 
performanţe de mediu bune şi risc scăzut. Suplimentar, a fost analizată alternativa utilizării unei 
trepte suplimentare de precipitare ettringit, care asigură precipitarea avansată a sulfatului de calciu 
şi respectarea limitelor din NTPA-001 pentru toţi indicatorii relevanţi. 

8.3.6 Alternative privind infrastructura rutieră/transportul 

8.3.6.1 Rute de transport al echipamentelor grele şi agabaritice 

Au fost identificate trei puncte de intrare în România: Constanţa, Borş şi Nădlac. Optim este punctul 
Constanţa, celelalte fiind ţinute în rezervă. Decizia finală va fi luată împreună cu autorităţile. 
Evaluarea comparativă a impactului asupra mediului nu are sens, deoarece impactul este similar.  

8.3.6.2 Rute de acces în zonă 

Au fost evaluate şi ierarhizate în raport cu criterii tehnico-economice şi de mediu următoarele 
alternative: 

 acces din Valea Bucium (ocolire prin sud); 

 acces din Valea Cornei (două variante); 

 acces din Valea Roşiei (două variante); 

 drumul existent pe văile Bucium/Abruzel. 

În urma evaluării, a fost selectată prima alternativă, din Valea Bucium, alternativă agreată şi de 
conducerea exploatării miniere Roşia Poieni. 

8.3.6.3  Rute de acces la uzina de procesare 

Au fost evaluate şi ierarhizate în raport cu criterii tehnico-economice şi de mediu următoarele 
alternative: 

 acces de pe malul sudic al pârâului Roşia; 

 acces din drumul existent spre Roşia Montană; 

 acces din Valea Cornei. 
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A fost selectată prima alternativă, care este mai scurtă, are ca traseu teren afectat anterior şi 
necesită defrişări minime. 

8.3.6.4 Trasee pentru transportul cianurii 

Sistemul de aprovizionare, recunoscut ca BAT, implică transportul brichetelor de cianură şi trecerea 
acestora în fază lichidă la destinaţie (uzina de procesare). Au fost evaluate, din punct de vedere al 
calităţii produsului şi al cantităţilor necesare, următoarele alternative privind furnizorii: 

 surse de producţie din România; 

 surse internaţionale. 

Pe baza criteriilor menţionate s-a optat pentru surse de aprovizionare externe.  

Există două alternative de livrare: 

 livrare în portul Constanţa de la surse internaţionale calificate, urmată de transport pe căi rutiere; 

 livrare cu mijloace rutiere sau pe calea ferată de la uzine calificate din Europa, cu intrarea în ţară 
prin Ungaria. 

Au fost evaluate, de asemenea, terminalele de containere.  

Din analizele efectuate împreună cu firmele de transport autorizate a rezultat că varianta optimă 
este transportul pe calea ferată până la terminale din România (Deva sau Cluj Napoca), urmat de 
transportul cu camioane. Evaluarea comparativă a impactului asupra mediului nu are sens.   

8.3.7 Alternative privind alte facilităţi legate de activităţile miniere 

8.3.7.1 Cazarea personalului 

Au fost evaluate următoarele alternative: 

 utilizarea infrastructurii existente la nivel regional şi local; 

 tabără temporară pentru constructori; 

 achiziţionarea şi amenajarea blocurilor din Valea Roşiei; 

 alternative combinate: amenajarea blocurilor din Valea Roşiei şi locuinţe existente pe plan 
local/regional. 

Ultima alternativă a fost evaluată ca fiind optimă, inclusiv din punct de vedere al impactului asupra 
mediului. 

8.3.7.2 Depozitarea deşeurilor periculoase 

Deoarece în România sunt abia în curs de dezvoltare facilităţi pentru eliminarea deşeurilor 
periculoase, singura alternativă viabilă este amenajarea în incinta zonei industriale a unui depozit 
temporar, controlat.  

8.3.7.3 Depozitarea deşeurilor municipale 

În arealul în care se află amplasamentul zonei industriale nu există un depozit autorizat pentru 
deşeuri municipale.  

Singura alternativă viabilă identificată include două etape: 



RAPORT DE MEDIU 
Modificare P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială 
S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. 
Contract #577580000R/2010 
August 2007 / Noiembrie 2010 

 
 

 
 

  Pagina 254 din 302 

 o etapă pe termen mediu, constând din colectarea şi transportul deşeurilor la depozitul conform 
TRACON de la Sibiu; 

 o etapă pe termen lung, constând din colaborarea RMGC cu autorităţile locale pentru 
proiectarea şi construirea unui depozit de deşeuri municipale la Câmpeni, în care se vor putea 
depozita deşeurile de acest tip generate în zona industrială.  

8.3.7.4 Alimentarea cu apă proaspătă 

Au fost identificate şi evaluate şase alternative: 

 racordarea la conducta existentă de alimentare a localităţii Roşia Montană de la Gura Roşiei; 

 pomparea directă din râul Abrud; 

 captarea apei din râul Arieş (două variante: priza de la Gârde sau o priză amplasată în amonte 
de confluenţa Arieş-Abrud); 

 captarea din rezervoarele de la Roşia Poieni; 

 extinderea conductelor existente de la Roşia Poieni. 

Evaluarea alternativelor a indicat ca viabilă şi de preferat alternativa de captare din râul Arieş în 
amonte de confluenţa Arieş-Abrud şi transport printr-o conductă nouă la Gura Roşiei.  

8.3.7.5 Gospodărirea apelor 

Obiectivele de gospodărire a apelor necesar a fi atinse sunt: 

 asigurarea unei cantităţi de apă suficiente pentru operaţiile tehnologice, cu minimizarea cererii 
de apă brută; 

 menţinerea debitelor salubre în pârâurile Roşia şi Corna; 

 menţinerea separării între apele curate şi cele poluate; 

 asigurarea parametrilor reglementari ai apelor la evacuare; 

 asigurarea capacităţii de retenţie a două fenomene de viitură maximă probabilă în iazul de 
decantare; 

 asigurarea opţiunilor de tratare a concentraţiilor reduse de cianură în perioadele de întrerupere 
temporară sau închidere. 

Au fost evaluate în raport cu criterii tehnico-economice şi de mediu şase strategii şi a fost selectată 
strategia care prevede: 

 proiectarea iazului de decantarea ca să reţină două fenomene de viitură maximă probabilă, la 
nevoie, excesul de apă din iaz putând fi pompat prin staţia de epurare, de unde va fi evacuat în 
condiţiile respectării NTPA 001; 

 exploatarea iazului secundar de retenţie la un nivel suficient de scăzut pentru a permite diluţia cu 
ape pluviale în vederea respectării NTPA 001; 

 proiectarea sistemelor primar şi secundar de epurare a apelor acide în vederea respectării NTPA 
001; 

 exploatarea iazului Cetate la un nivel suficient de scăzut pentru a permite diluţia cu ape pluviale 
în vederea respectării NTPA 001. 

8.3.7.6 Alimentarea cu energie electrică 

Au fost identificate şi evaluate trei alternative: 
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 construirea unei centrale electrice proprii; 

 obţinerea de energie electrică prin ofertă de piaţă; 

 obţinerea de energie electrică de la ELECTRICA. 

Din considerente economice şi de mediu, cea mai bună alternativă este obţinerea de energie 
electrică de la ELECTRICA, cu prevederea unui generator de energie electrică pentru situaţii de 
avarie. 

8.3.7.7 Furnizarea de agregate pentru construcţie 

Au fost identificate şi analizate două alternative: 

 utilizarea resurselor de agregate din incinta zonei industriale; 

 achiziţionarea de agregate de la cariere din afara amplasamentului zonei industriale. 

Evaluarea comparativă pe baza criteriilor economice şi de mediu indică drept optimă prima variantă. 
În amplasamentul propus pentru implementarea proiectului minier se vor deschide două cariere de 
agregate: Şulei şi Valea Porcului.  

8.3.8 Alternative privind închiderea activităţilor miniere 

Principalele obiective din amplasamentul zonei industriale sunt: cele patru cariere de minereu, iazul 
de decantare, depozitele de roci sterile. 

Alternativele au fost identificate şi evaluate pentru fiecare dintre aceste obiective. 

8.3.8.1  Carierele 

Alternativele de închidere a carierelor sunt: 

 umplere completă cu roci sterile şi acoperirea cu un strat de sol; 

 umplere parţială cu roci sterile şi acoperire cu strat de sol; 

 fără umplere, cu inundare şi formarea unui lac de carieră. 

Deoarece există patru cariere, alternativele nu pot fi discutate independent, ci trebuie privite ca o 
strategie integrată de închidere, aceasta fiind abordarea uzuală BAT pentru proiecte de închidere a 
exploatărilor miniere mari. 

Pentru închiderea carierelor au fost selectate, pe criterii economice şi de mediu, următoarele 
alternative: 

 umplerea completă a Carierei Jig şi acoperirea cu un substrat de material argilos de 20 cm, 
peste care se aşterne un strat de sol vegetal de 10 cm; 

 umplerea parţială a carierelor Orlea şi Cârnic şi acoperirea acestora cu un substrat de material 
argilos de 20 cm, peste care se aşterne un strat de sol vegetal de 10 cm; 

 inundarea Carierei Cetate şi crearea unui lac de carieră care va oferi oportunitatea unor noi 
habitate ecologice, precum şi oportunităţi de turism şi agrement. 

Se precizează că principalul motiv pentru care Cariera Cetate va fi închisă prin inundare este 
necesitatea creării, pentru viitor, a unui acces facil la rezervele de minereu care vor rămâne aici.  
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Carierele Jig, Orlea şi Cârnic vor fi vegetate; de asemenea, pereţii Carierei Cetate vor fi vegetaţi cu 
plante agăţătoare. 

8.3.8.2 Iazul de decantare 

Au fost identificate şi analizate următoarele alternative: 

 remediere uscată „in situ”, cu înlocuirea supernatantului, deshidratarea parţială şi acoperirea cu 
un strat subţire de sol (30 – 50 cm) şi cu vegetaţie; 

 remediere uscată „in situ”, cu înlocuirea supernatantului, deshidratarea parţială şi acoperirea cu 
un strat de sol format din 30 – 40 cm strat de argilă compactată, 80 – 140 cm subsol şi 10 cm sol 
fertil şi cu vegetaţie; 

 remediere umedă „in situ”, cu stabilizarea iazului, menţinerea stratului de apă decantată şi 
acoperirea plajelor şi barajului cu sol, în una dintre cele două variante de mai sus; 

 relocarea sterilelor în alt amplasament. 

Evaluarea comparativă a alternativelor a indicat ca fiind BAT alternativa a doua. În plus, se prevede 
plasarea unei membrane geotextile pe porţiunile cu sterile de granulaţie fină înainte de aşternerea 
solului. De asemenea, la nevoie se va aplica şi o geogrilă.  

8.3.8.3 Depozitele de roci sterile 

Au fost identificate şi analizate următoarele alternative: 

 stabilizare „in situ”, inclusiv separarea rocilor pe categorii, nivelarea şi acoperirea cu un strat 
subţire de sol (30 cm) şi cu vegetaţie; 

 stabilizare „in situ”, fără separarea rocilor pe categorii, nivelarea şi acoperirea cu un strat de sol 
format din 30 – 40 cm strat de argilă compactată, 80 – 140 cm subsol şi 10 cm sol fertil şi cu 
vegetaţie; 

 relocarea rocilor sterile în alt amplasament. 

Evaluarea comparativă a alternativelor a indicat ca fiind BAT alternativa a doua.  

Proiectul minier Roşia Montană ce face obiectul planului urbanistic zonal analizat în prezentul raport 
a adoptat, pentru fiecare componentă/activitate, alternativa selectată ca fiind optimă prin evaluarea – 
pe baza criteriilor tehnico-economice şi a celor privind impactul social şi de mediu – a variantelor 
prezentate mai sus.   
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9 PROPUNERI PRIVIND MONITORIZAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI - 
MODIFICARE PUZ ZONA INDUSTRIALĂ ROŞIA MONTANĂ 

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 
2001/42/CE, adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede necesitatea monitorizării în 
scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de 
implementarea planului şi luării măsurilor de remediere necesare.  

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea 
impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Aceşti indicatori trebuie să fie astfel stabiliţi încât să 
faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.  

Complexitatea activităţilor din cadrul proiectului minier ce face obiectul PUZ analizat a condus la 
stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor de 
prevenire/diminuare a efectelor asupra mediului, iar pe de altă parte, monitorizarea calităţii factorilor 
de mediu.  

Se precizează că Proiectul minier Roşia Montană include programe ample de monitorizare a 
impactului social şi de mediu. 

În tabelul de mai jos se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
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Tabel 27 Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi de performanţă 

Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

Populația 

Crearea unor condiţii 
civilizate de locuit 
pentru populaţia 
strămutată, inclusiv 
realizarea 
infrastructurii 

Număr şi tipuri de dotări 
publice în Noua Roşia 
Montană şi în Roşia 
Montană 

RMGC 

Autoritățile 

administrației publice 
locale 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Stadiul realizării 
infrastructurii 
corespunzătoare privind 
managementul deşeurilor, 
alimentarea centralizată cu 
apă potabilă şi energie 
electrică, canalizare, 
transport pentru localitatea 
Noua Roşia Montană 

RMGC 

Autoritățile 

administrației publice 
locale 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Număr gospodării branșate 

la utilități 

RMGC 

Autoritățile 

administrației publice 
locale 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Sume plătite de RMGC ca 
despăgubiri 

RMGC 
Finalul achizitiei 

proprietăților 
Anual 

Dotări noi în şcoli 
Autoritățile 

administrației publice 
locale 

Permanent Anual 

Creşterea numărului 
de locuri de muncă 
pentru populaţia din 
zonă 

Număr de locuri de muncă 
create/angajări în cadrul 
RMGC 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Trimestrial 

Numărul foştilor angajaţi 
RoşiaMin, angajaţi de 
RMGC 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Trimestrial 

Numărul foştilor angajaţi 
RoşiaMin recalificaţi şi 
angajaţi în alte activităţi 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Trimestrial 

Crearea condiţiilor 
pentru dezvoltarea 
economică a zonei 

Programe de instruire 
organizate de RMGC 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Nivelul impozitelor şi RMGC Etapele de construcție, Anual 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

redevenţelor plătite de 
RMGC 

Structuri teritoriale ale 

Institutului Național de 
Statistică 

exploatare, închidere 

Numărul unităţilor 
economice/comerciale nou 
apărute în zonă 

RMGC 

Structuri teritoriale ale 

Institutului Național de 
Statistică 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Noi iniţiative: număr, 
sectoare, scop 

RMGC 

Structuri teritoriale ale 

Institutului Național de 
Statistică C 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Facilităţi de învăţământ 
post-liceal, solicitanţi, 
cursuri, discipline de 
instruire 

RMGC 

Structuri teritoriale ale 

Institutului Național de 
Statistică 

Mnisterul Educației, 

Cercetării, Tineretului și 
Sportului 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Managementul 
deşeurilor 

Prevenirea degradării 
solului, apei de 

suprafață și subterane 
prin diminuarea 
suprafeţelor ocupate 
cu deşeuri din minerit 

și amenajarea 
corespunzătoare a 
noilor amplasamente 
de depozitare 

Mărimea şi localizarea 
amplasamentelor pentru 
depozitarea deşeurilor din 
minerit 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Cantităţile de deşeuri 
rezultate din minerit şi 
caracteristicile acestora 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Amenajări pentru protecția 
mediului, stadiu de 
realizare 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Diminuarea poluării 
solului şi a apelor prin 

Cantităţile de deşeuri de 
minerit gestionate din 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

gestionarea 
corespunzătoare a 
deşeurilor din minerit 
din exploatările 
anterioare 

exploatări anterioare și 
caracteristicile acestora, 
mod de gestionare 

Mărimea şi localizarea 
amplasamentelor pentru 
depozitarea deşeurilor din 
minerit din exploatările 
anterioare 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Suprafețe de teren ocupate 

de deșeuri de minerit din 
exploatări anterioare 
ecologizate 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Colectarea, tratarea şi 
depozitarea deşeurilor 
industriale (altele 
decât cele din 
minerit), a deşeurilor 
din construcţii, 
demolări şi a 
deşeurilor asimilabil 
menajere în 
conformitate cu 
prevederile legale 

Cantităţi de deşeuri pe 
tipuri 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Compoziţie deşeuri pe 
tipuri 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Sinteza documentelor de 
raportare 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Număr și tipuri de contracte 

încheiate pentru 
managementu deșeurilor  

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Apa 

Prevenirea si 
eliminarea poluării 
apelor de suprafaţă 
datorată evacuării 
apelor de mină, 
exfiltratului haldelor 
de steril şi a apelo r 
uzate provenind din 
iazurile de decantare 

Calitatea apelor 

Valea Roșia – amonte și 
aval de zona de exploatare; 
lacul de carieră Cetate (în 

faza de închidere și post-
închidere) 

Valea Corna – amonte și 
aval de zona de exploatare; 
iazul de decantare 

Valea Săliște – aval de 
Uzina de Procesare 

Valea Bucium Cerbu 
amonte de confuenta cu 
raul Abrud; Raul Abrud 

RMGC 

Administrația Bazinală 
de Apă Mures prin 
Sistemul Hidrotehnic 
Aries 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Lunar 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

amonte de confluenta cu 
Valea Cornei si aval de 
confluenta cu Valea Rosiei;  

 

 - Vezi Tabelul 1 ”Gama de 
parametri pentru 

monitorizarea calității apei” 
din Anexa 1 

Număr de secțiuni de 
prelevare 

RMGC 

Administrația Bazinală 
de Apă Mures prin 
Sistemul Hidrotehnic 
Aries 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Lunar 

Evoluția parametrilor 

monitorizați față de 

condițiile inițiale 

RMGC 

Administrația Bazinală 
de Apă Mures prin 
Sistemul Hidrotehnic 
Aries 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Lunar 

Prevenirea/ 
eliminarea poluării 
apelor subterane şi a 
apei potabile in zona 

de influență a 
Proiectului, inclusiv 
sursele individuale de 
apă din Bucium 

Calitatea apelor  

Valea Roșia –aval de zona 
de exploatare;  

Valea Corna –aval de zona 
de exploatare;  

Valea Săliște – aval de 
Uzina de Procesare 

Valea Bucium – bazinul de 
alimentare cu apă potabilă 

- Vezi Tabelul 1 ”Gama de 
parametri pentru 

monitorizarea calității apei” 
din Anexa 1 

RMGC 

Administrația Bazinală 
de Apă Mures prin 
Sistemul Hidrotehnic 
Aries 

 

Directia de Sanatate 
Publica 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Lunar 

Număr de secțiuni de 
prelevare 

RMGC 

Administrația Bazinală 
de Apă Mures prin 
Sistemul Hidrotehnic 
Aries 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Lunar 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

Evoluția parametrilor 

monitorizați față de 

condițiile inițiale 

RMGC 

Administrația Bazinală 
de Apă Mures prin 
Sistemul Hidrotehnic 
Aries 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Lunar 

Menţinerea debitelor 
salubre în pâraiele 
Roşia şi Corna 

Debitele pe cele două 
pârâuri 

RMGC 

Administrația Bazinală 
de Apă Mures prin 
Sistemul Hidrotehnic 
Aries 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Lunar 

Calitatea apelor 

RMGC 

Administrația Bazinală 
de Apă Mures prin 
Sistemul Hidrotehnic 
Aries 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Lunar 

Reducerea 
consumului de apă 
proaspătă prin 
recirculare 

Procent de recirculare 

RMGC 

Compania furnizoare de 
apă bruta 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Aerul 

Respectarea valorilor 
limită legale pentru 
concentraţiile de 
poluanţi la emisie 
(surse staţionare 
dirijate, surse mobile) 

Conform actelor de 
reglementare emise de 
autoritatea de mediu 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Trimestrial 

Respectarea valorilor 
limită la emisie 
stabilite de autoritatea 
competentă de mediu 
pentru instalaţiile 
IPPC 

Conform actelor de 
reglementare emise de 
autoritatea de mediu 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Trimestrial 

Luarea măsurilor 
necesare pentru 

menținerea calității 
aerului înconjurător în 
limitele prevăzute de 
normele în vigoare 

Conform actelor de 
reglementare emise de 
autoritatea de mediu  

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Continuu 

Raportări trimestriale 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

pentru indicatorii de 
calitate 

Implementarea 
sistemului de 
monitorizare a aerului 
ambiental 

Număr şi tipuri 
echipamente de 
monitorizare a calităţii 
aerului ambiental şi a 
parametrilor meteorologici, 
locuri amplasare 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Continuu 

Raportări trimestriale 

Zgomotul și vibrațiile 

Respectarea valorilor 
limită legale pentru 
protejarea receptorilor 
sensibili la poluarea 
fonică 

Niveluri de zgomot la 
receptori 

 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Protejarea receptorilor 
sensibili la vibraţii 

Niveluri de vibraţii la 
receptori 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Biodiversitatea, flora și 
fauna 

Conservarea, 
protecţia, refacerea şi 
reabilitarea ecologică 

Modificări ale suprafeţelor 
habitatelor şi densitatea 
populatiilor 

RMGC 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Anual 

Nivelul de fragmentare a 
habitatelor şi procentul de 
pierdere a speciilor în 
raport cu condiţiile de 
referinţă 

RMGC 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Anual 

Suprafețe acoperite de  
Coridoare ecologice 

RMGC 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Anual 

Procentul ce va fi pierdut 

din suprafețele habitatelor 

folosite pentru necesitățile 

de hrană, odihnă și 
reproducere ale speciilor cu 

statut de protecție conform 

legislației în vigoare 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Protejarea speciilor şi 
habitatelor cu statut 

Nivelul de fragmentare a 
habitatelor şi procentul de 

RMGC 
Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
Anual 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

de protectie conform 
legislatiei in vigoare 

pierdere a speciilor în 
raport cu condiţiile de 
referinţă  

perioada de post-
închidere 

Suprafețe de habitat 

protejat și densitatea 

populațiilor de specii 
protejate 

RMGC 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Anual 

Suprafete supuse refacerii 
ecologice 

 

RMGC 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Anual 

Monitorizarea 
habitatelor şi speciilor 
sălbatice 

Nivelul de fragmentare a 
habitatelor şi procentul de 
pierdere a speciilor în 
raport cu condiţiile de 
referinţă  

RMGC 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Anual 

Modificări ale suprafeţelor 
habitatelor şi densitatea 

populației 

RMGC 

Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada de post-
închidere 

Anual 

Minimizarea și 
compensarea 

suprafețelor scoase 
din fond forestier prin 

plantații 

Suprafețe scoase din fond 
forestier  

RMGC 

Ministerul Mediului și 
Pădurilor prin instituțiile 
abilitate 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Suprafețe defrișate din 

totalul suprafețelor scoase 
din fond forestier 

RMGC 

Ministerul Mediului și 
Pădurilor prin instituțiile 
abilitate 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Suprafețe împădurite 

RMGC 

Ministerul Mediului și 

Pădurilor prin instituțiile 
abilitate 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Patrimoniul cultural, 

arhitectonic și 
arheologic 

Protejarea, 
conservarea şi 
punerea în valoare a 
patrimoniului cultural, 

Cuantumul resurselor 
alocate de RMGC pentru 
patrimoniul cultural, 

arhitectonic și arheologic 

RMGC 

Autoritățile publice 

centrale și locale pentru 

cultură și culte 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

arhitectonic şi 
arheologic Stadiul de realizare a 

Muzeului Mineritului 

RMGC 

Autoritățile publice 

centrale și locale pentru 

cultură și culte 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Clădiri monument istoric 
restaurate 

RMGC 

Autoritățile publice 

centrale și locale pentru 

cultură și culte 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Noi descoperiri arheologice 

RMGC 

Autoritățile publice 

centrale și locale pentru 

cultură și culte 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Protejarea şi punerea 
în valoare a 
monumentelor 
naturale 

Cuantumul resurselor 
alocate de RMGC pentru 
protejarea monumentelor 
naturale 

RMGC 

Autoritățile publice 

centrale și locale pentru 

cultură și culte 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Sănătatea umană 

Menţinerea calităţii 
factorilor de mediu 
sub valorile limită 
legale pentru protecţia 
sănătăţii populaţiei 

Concentrații poluanți 
atmosferici în aerul 
ambiental 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Nivelul zgomotului și 
vibratiilor la receptori 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Calitatea apei potabile 

RMGC 

Direcția de Sănătate 
Publică 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Evoluatia starii de sanatate  
a populatiei din zona de 

implemen-tare a planului și 
zonele adiacente, in 
compara-tie cu conditiile 
intiale, ca urmare a 
monitoriză-rii anuale a stării 

de sănătate a populației  

RMGC 

 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Realizarea zonelor 
tampon, bariere de 

protecție între 

Suprafețe zone de 

protecție 

RMGC 

 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

obiective industriale și 

zone rezidențiale 

 

Asigurarea unor 

condiții optime de 
muncă pentru 
personalul angajat 

Stadiul de realizare și 
caracteristicile acestora 

RMGC 

 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Număr zile concedii 
medicale legate de locul de 
muncă 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Asigurarea 
desfăşurării traficului 
în interiorul şi în 
exteriorul zonei 
industriale în condiţii 
de siguranţă 

Proceduri standard pentru 
prevenirea accidentelor şi 
pentru intervenţie 
referitoare la transportul 
materialelor 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Infrastructura 
rutieră/Transportul 

 

Reducerea emisiilor 
de poluanţi generate 
de traficul rutier 

Transportatori selectaţi, 
clauze contractuale şi 
responsabilităţi ale 
acestora cu privire la 
sănătate şi mediu 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Concentrații poluanți 
atmosferici în aerul 
ambiental 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

 

Modernizarea 
infrastructurii rutiere 
din exteriorul zonei 
industriale, realizarea 

drumurilor de acces și 
tehnologice din 
interiorul zonei 

Nivelul zgomotului și 
vibrașiilor la receptori 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Indicatori cu privir la starea 
drumurilor 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

 

Menţinerea, în 
măsura posibilului, a 
trăsăturilor de 
continuitate a formei 
terenului şi 
minimizarea 
schimbărilor 

Km de drum modernizat RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Km de drum nou realizate RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Tipuri şi număr de acţiuni 
pentru diminuarea 
impactului asupra peisajului 
în etapele de construcţie, 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

topografice operare şi dezafectare 

Peisajul 

 

 

Tipuri şi număr de acţiuni 
pentru refacerea mediului 
în etapa de închidere 

RMGC 
Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada post-închidere 

Anual 

Parametri specifici pentru 
etapa de închidere, cu 
privire la stabilitatea fizică a 
carierelor, depozitelor de 
roci sterile, bazinului iazului 
de decantare şi barajului 
iazului de decantare, 
precum şi cu privire la 
stabilitatea biologică a 
tuturor amplasamentelor 

RMGC 
Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada post-închidere 

Anual 

Organizarea 
sistemelor de spaţii 
verzi şi construcţii 
astfel încât să se 
realizeze continuitatea 
cu peisajul natural şi 
să se creeze 
ansambluri cât mai 
estetice 

Suprafețe de spații verzi 
amenajate în interiorul 

suprafeței industriale 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Zilnic 

 

Prevenirea degradării 
solului ca urmare a 
activităţilor de 
decopertare, 
excavare, depozitare 
asociate exploatării 
miniere 

Reabilitarea 
amplasamnetului 

RMGC 
Etapele de construcție, 

exploatare, închidere și 
perioada post-închidere 

Anual 

Suprafete de teren 
decopertate 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Solul/utilizarea terenului 

 

Prevenirea  poluării 
solului prin 
depozitarea 
corespunzătoare a 
minereurilor sărace şi 

Suprafețe de teren ocupate 
de stivele de sol vegetal 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Cntități de sol vegetal 
depozitate 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Analize fizice, chimice şi 
microbiologice – Vezi 

RMGC 

 

Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 
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Factor/ Aspect de 
mediu 

Obiective Indicatori 
Organizații 
Responsabile 

Perioada de 
Monitorizare 

Frecvență 

a rocilor sterile Anexa 2 

Mărimea şi localizarea 
amplasamentelor pentru 
depozitarea deşeurilor din 
minerit 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Prevenirea  poluării 
solului din activităţi 
conexe 

Număr de incidente soldate 
cu poluări accidentale ale 

solului si acțiuni întreprinse  

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

 

Utilizarea unor 
tehnologii eficiente de 
extragere a aurului şi 
argintului 

Stadiul amenajării spațiilor 
destinate depozitării 
temporare/ descărcării 

deșeurilor, substanțelor 
chimice periculoase, a 

carburanților 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Lunar 

Procentul de recuperare a 
metalelor preţioase extrase 
din minereu 

RMGC Etapa de exploatare Anual 

Valorile materiale 

Protejarea proprietăţii 
Tipuri şi număr acţiuni de 
strămutare/relocare şi 
costuri asociate 

RMGC 
Finalul achiziției 

proprietăților 
Anual 

Utilizarea, în cea mai 
mare măsură posibilă, 
a resurselor materiale 
locale (lemn, 
agregate, etc.) în 
vederea reducerii 
costurilor şi a 
impactului asupra 
mediului generat de 
transport 

Cantităţi de materiale 
locale utilizate 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de 
seră de la sursele 
staţionare şi mobile 

Inventarul anual al emisiilor 
de gaze cu efect de seră 
pe tipuri de surse 

RMGC 
Etapele de construcție, 
exploatare, închidere 

Anual 

Factorii climatici      
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Anexa 1 

Tabel 1 Gama de parametri pentru monitorizarea calităţii apei 

Parametru Situaţia 
iniţială 

Proces 
tehnologic 

Ape 
acide 

Intrări 
menajer 

Ieşiri 
menajer 

Bacterii* X   X X 

Temperatura X     

pH X  X X  

Conductivitate electrică X  X X X 

Total solide dizolvate  X  X   

Eh (Redox) X     

Oxigen dizolvat X     

Cerere biochimică de oxigen X    X 

Cerere chimică de oxigen X    X 

Turbiditate  X   X X 

Solide în suspensie X   X X 

Alcalinitate X     

Ca X X X   

Mg X X X   

Na X   X  

K X     

F X   X  

Cl X   X  

Cl2 (clor)    X  

SO4 X X X X  

HCO3 X     

CO3 X     

NO3 X   X  

NO2    X  

NH4 - N X X  X  

PO4 X    X 

Ag  (dizolvat)  X    

Al  (dizolvat) X X X X  

As (dizolvat) X X X   

Cd  (dizolvat) X X X X  

Cu  (dizolvat) X X X X  

Fe (total) X X X X  

Fe  (dizolvat) X X X X  

Ni (total) X X X X  

Ni (dizolvat) X X X   

Pb  (dizolvat) X X X X  

Zn (total) X X X   

Zn (dizolvat) X X X X  

Sb    X  

B    X  

Cr (total) X  X X  

Cr (hexavalent) X   X  

Mn (total) X X X X  

Mn (dizolvat) X X X X  

Co X  X   

Hg X X X X  

Mo X X X   

Se  X  X  

Fenoli    X X 

Detergenţi    X X 

Pesticide    X X 

Hidrocarbri aromate policiclice 
(HAP) 

   X X 

CN (Total) X  X X  
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Parametru Situaţia 
iniţială 

Proces 
tehnologic 

Ape 
acide 

Intrări 
menajer 

Ieşiri 
menajer 

CN (liber)   X X  

CN (disociabil în acizi slabi DAS)   X X  

*Escherichia coli, Enterococi(Streptococi fecali), Pseudomonas aeruginosa 
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Anexa 2 

Analizele fizice, chimice şi biologice care se vor efectua asupra probelor de sol colectate 

1. Analize fizice pe probe în structură deranjată 

Din probele de sol colectate din fiecare orizont pedogenetic se vor efectua analize chimice, dar şi 
câteva din analizele fizice care se efectuează cu astfel de probe. Aceste din urmă vor fi: 

 compoziţia granulometrică, după scara Atterberg, determinându-se fracţiunile 2-0,2mm, 0,2-
0,02mm,  0,02-0,002mm şi sub 0,002mm, valorile se exprimă sub formă de procente; 

 conţinutul de macroelemente structurale hidrostabile (% g/g); 

 dispersia microelementelor structurale (% g/g) 

Se calculează indicele de instabilitate structurală. 

2. Analize fizice pe probe în structură nederanjată (în cilindri) 

Se determină în laborator: 

 umiditatea momentană (% g /g); 

 densitatea aparentă (kg.m-3); 

 rezistenţa la penetrare (Mpa); 

 conductivitatea hidraulică saturată (mm.h-1); 

 coeficientul de higroscopicitate (% g/ g); 

 echivalentul umidităţii (% g/ g) 

Se calculează pe baza datelor analitice:  

 porozitatea totală (% v/ v); 

 gradul de tasare; 

 distribuţia după mărime a porilor (% v/ v); 

 coeficientul de ofilire (%); 

 capacitatea de câmp (%); 

 porozitatea de aeraţie (%). 
 

3. Analize chimice curente pentru caracterizarea solurilor 

 reacţia solurilor (pH-ul în suspensie apoasă) 

 conţinutul de materie organică (humus),% 

 conţinutul de azot total, % 

 suma bazelor schimbabile, me 100g sol 

 conţinutul de baze schimbabile pe elemente chimice( Ca, Mg, Na,   K), me/100g sol 

 aciditatea hidrolitică, me/100g sol 

 aluminiu schimbabil, me/100g sol 

 gradul de saturaţie în baze, me/100g sol 

 conţinutul de fosfor mobil, solubil în soluţia de acetat-lactat de amoniu, mg.kg-1 

 conţinutul de potasiu mobil, solubil în soluţia de acetat-lactat de amoniu, mg.kg-1 
 

4. Analize chimice necesare pentru stabilirea intensităţii de poluare  

 conţinutul total de metale grele (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn ), mg.kg-1 

 conţinutul mobil de metale grele, solubile în soluţia de acetat de amoniu- EDTA la pH 7,0, 
mg.kg-1 

 conţinutul total şi mobil de sulf, mg.kg-1 
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 conţinutul total de hidrocarburi petroliere, mg.kg-1 

 conţinutul total în anionul cian (CN ), mg.kg-1 
 

5. Analize microbiologice, calitative şi cantitative 

 număr de bacterii, celule viabile/g de sol 

 număr de ciuperci, u.f.c./g de sol 

 respiraţia solului, mg CO2/100g sol 
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10 REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

10.1 INTRODUCERE 

Raportul de Mediu pentru planul urbanistic zonal ”Zona Industrială Roşia Montană” (respectiv 
“Modificare Plan Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industrială S.C. ROŞIA MONTANĂ 
GOLD CORPORATION S.A.”) a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/08.07.2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi cu 
recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu 
Agenţia Naţională de Protecţia Mediului. 

Proiectul minier care face obiectul acestui plan aparţine S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A.  

Planul urbanistic zonal supus evaluării de mediu are drept scop definirea reglementărilor urbanistice 
necesar a fi aplicate în zona studiată în vederea implementării modificărilor aduse Proiectului minier 
Roşia Montană şi a fost elaborat la solicitarea S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. PUZ 
include, de asemenea, Regulamentul de Urbanism aferent. Planul ia în considerare dezvoltarea 
activităţilor industriale pe termen lung, din cadrul Proiectului minier Roşia Montană, pentru toate 
etapele acestuia, preluând elementele din studiile de fundamentare elaborate după anul 2004.  

Planul urbanistic zonal cu privire la care a fost întocmit prezentul raport reglementează condiţiile 
urbanistice necesare pentru amplasarea în zona studiată a obiectivelor industriale din cadrul 
Proiectului minier Roşia Montană: uzina de procesare, carierele de exploatare, sistemul iazului de 
decantare, depozitele de roci sterile, depozitul de minereu sărac şi depozitul de deşeuri inerte 
(deşeuri din construcţii şi din demolări), cariera de andezite Şulei şi cariera de gresii “La Pârâul 
Porcului”, depozitele de sol vegetal, barajul şi iazul de colectare ape acide Cetate, zona de 
depozitare explozibil, canalele de colectare/deviere a apei, organizarea de şantier, drumurile de 
exploatare şi de acces la uzina de procesare necesare, pe teritoriul comunelor Roşia Montană şi 
Bucium şi a oraşului Abrud.  

În conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluării de mediu a 
cuprins următoarele etape: 

 pregătirea de către titular a primei versiuni a planului; 

 notificarea de către titular a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba şi informarea publicului; 

 etapa de constituire a Comitetului special constituit format din reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
societăţilor miniere interesate, titularului, organizaţiilor neguvernamentale, realizată de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Alba; 

 etapa de încadrare realizată de Comitetul special constituit; 

 etapa de constituire a Grupului de Lucru format din: reprezentanţi ai S.C. ROŞIA MONTANĂ 
GOLD CORPORATION S.A. – titularul planului, reprezentanţi cu capacitate de expertiză tehnică 
din cadrul autorităţilor/instituţiilor/organizaţiilor implicate în Comitetul special constituit, experţi din 
cadrul societăţilor de consultanţă atestate, implicate în efectuarea evaluării de mediu pentru 
plan; 

 etapa de definitivare a planului şi de realizare a raportului de mediu, efectuată de experţii din 
cadrul societăţilor de consultanţă, cu consultarea şi cu participarea largă a Grupului de Lucru în 
cadrul mai multor întâlniri; 

 supunerea proiectului de plan şi a raportului de mediu consultărilor şi dezbaterilor publice, 
realizată de autorităţile competente de mediu şi de alte autorităţi împreună cu titularul planului. 
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Pe baza opiniilor autorităţilor competente de mediu şi a altor autorităţi în cadrul etapei de analiză a 
raportului de mediu şi pe baza comentariilor publicului, vor fi elaborate formele finale ale planului şi 
raportului de mediu.  

Conţinutul Raportului de mediu a fost stabilit în conformitate cu cerinţele Anexei nr. 2 la HG nr. 
1076/2004 şi a fost aprobat de Grupul de Lucru. 

Raportul de mediu este structurat în 11 capitole şi anume: 

 Capitolul 1 – Introducere  

 Capitolul 2 – Conţinutul şi obiectivele principale ale planului Modificare PUZ zona industrială 
Roşia Montană 

 Capitolul 3 – Starea actuală a mediului în zona Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană 

 Capitolul 4 – Aspecte actuale de mediu relevante pentru zona Modificare PUZ zona industrială 
Roşia Montană 

 Capitolul 5 – Obiectivele de protecţia mediului relevante pentru Modificare PUZ zona industrială 
Roşia Montană 

 Capitolul 6 – Metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului generate de Modificare PUZ 
zona industrială Roşia Montană 

 Capitolul 7 – Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului asociate Modificare 
PUZ zona industrială Roşia Montană şi măsuri de prevenire şi de reducere a efectelor negative 
asupra mediului  

 Capitolul 8 – Evaluarea alternativelor 

 Capitolul 9 – Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană 

 Capitolul 10 – Rezumat fără caracter tehnic 

 Capitolul 11 – Concluzii şi recomandări  

În cursul procesului de elaborare a raportului de mediu au fost identificate legăturile planului analizat 
cu alte planuri şi programe la nivel local şi regional. Cele mai importante astfel de planuri sunt:  

 Planurile urbanistice generale ale localităţilor Roşia Montană, Bucium, Abrud şi Câmpeni, pe 
teritoriile cărora vor fi amplasate obiective incluse în PUZ analizat, acesta trebuind să respecte 
prevederile planurilor urbanistice generale. 

 Planul urbanistic zonal aprobat pentru Noua Roşia Montană asigură cadrul legal pentru 
dezvoltarea noii localităţi Noua Roşia Montană desemnată pentru relocarea populaţiei din zona 
industrială, iar planul urbanistic zonal pentru Centrul istoric Roşia Montană, aflat în curs de 
avizare, prevede măsurile de protejare, conservare şi valorificare a Zonei Protejate Roşia 
Montană. Ambele planuri urbanistice zonale completează planul analizat, prin facilitarea realizării 
prevederilor Proiectului minier cu privire la asigurarea unor condiţii moderne de locuit şi la 
protejarea patrimoniului cultural şi natural al zonei Roşia Montană. 

 Planul de încetare a activităţii la mina Roşia Montană care prevede obligaţiile C.N.C.A.F. 
MINVEST S.A. Deva – Filiala RoşiaMin S.A. Roşia Montană cu privire la dezafectarea 
obiectivelor miniere actuale şi la reabilitarea mediului în toate amplasamentele. Se precizează că 
în cazul în care se vor obţine autorizaţiile necesare pentru implementarea Proiectului minier 
propus de RMGC, reabilitarea mediului pentru amplasamentele din zona industrială va fi 
efectuată de RMGC.  

 Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru şi Planul Local de Acţiune al 
Judeţului Alba care identifică unele probleme actuale de mediu legate de activităţile miniere din 
zonă şi stabilesc obiective de mediu, acţiuni şi responsabilităţi pentru remedierea acestora. 
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Aceste planuri au permis cunoaşterea obiectivelor de mediu specifice la nivel local şi regional, 
luarea în considerare a acestora în prezentul raport şi identificarea măsurilor pentru atingerea 
acestor obiective.    

10.2 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI  

Principalele obiective ale Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului urbanistic zonal 
„Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană”, aşa cum sunt incluse în acest plan sunt: 

 identificarea, protejarea, conservarea şi valorificarea valorilor de patrimoniu arheologic, 
arhitectonic şi cultural, precum şi a monumentelor naturale; 

 strămutarea şi relocarea populaţiei din zona industrială; 

 acordarea de sprijin economic şi social persoanelor afectate de proiect;  

 dezvoltarea şi extinderea extragerii minereului de aur şi de argint în sistem carieră, precum şi 
procesarea acestuia, pe baza celor mai bune tehnici disponibile şi cu implementarea tuturor 
măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi a stării şi calităţii factorilor de mediu; 

 realizarea şi operarea infrastructurii asociate activităţilor miniere incluzând: conducta de 
alimentare cu apă proaspătă, conductele de transport al deşeurilor de procesare şi de 
recuperare a apei, instalaţiile de alimentare cu energie electrică, reţelele locale şi regionale de 
comunicaţii electronice, staţia de transformare, drumurile miniere, birourile, atelierul de 
întreţinere, magazia de explozivi, laboratorul şi staţia de epurare a apelor uzate menajere; 

 gospodărirea apelor din cadrul amplasamentului incluzând captarea şi recircularea scurgerilor şi 
exfiltraţiilor contaminate din lucrările miniere vechi, din valea Roşia şi din valea Corna (vor fi 
utilizate canale de deviere a apelor curate pentru a minimiza poluarea viitoare; apele 
contaminate vor fi captate şi dirijate către o staţie de epurare nou construită, în vederea epurării 
şi reutilizării acestora; menţinerea debitelor salubre ale văilor Roşia şi Corna va fi asigurată prin 
descărcarea unor volume limitate de ape epurate de la staţia de epurare sau ape din sistemul 
aprovizionării cu apă proaspătă); 

 eliminarea daunelor ecologice generate de activităţile miniere anterioare; 

 închiderea activităţilor miniere şi reabilitarea mediului în zona industrială; 

 sprijinirea dezvoltării economice regionale în scopul promovării activităţilor de dezvoltare 
durabilă. 

Proiectul propune dezvoltarea unei exploatări miniere de mari dimensiuni, pe o perioadă de 14 ani, 
urmată de o perioadă de circa doi ani de procesare a minereului sărac extras şi depozitat în prima 
perioadă. După acest interval va urma o perioadă de peste opt ani în care se vor realiza activităţile 
de dezafectare, de refacere şi de reabilitare a mediului, precum şi de monitorizare pe termen lung a 
factorilor de mediu. Proiectul prevede procesarea unei cantităţi medii anuale de minereu de 13 
milioane de tone, pe o perioadă de aproximativ 16 ani. Durata totală de viaţă a proiectului este 
estimată la peste 25 ani.  

Principalul obiectiv al planului urbanistic zonal “Modificare PUZ Zona Industrială Roşia Montană” 
constă în crearea cadrului legal din punct de vedere al planificării urbanistice, pentru realizarea 
obiectivelor Proiectului minier Roşia Montană, prin elaborarea propunerilor de organizare urbanistică 
a zonei industriale pentru implementarea proiectului, în corelaţie cu zonele adiacente şi luând în 
considerare prevederile PUG Roşia Montană şi studiile de fundamentare.  

PUZ 2006 stabileşte zonificarea funcţională a unităţilor teritoriale ale zonei şi reglementările 
aferente, precum şi bilanţul teritorial şi indicii urbanistici asociaţi.  

De asemenea, PUZ 2006 stabileşte reglementările cu privire la monumentele naturale din zona 
proiectului, la infrastructura rutieră, la echiparea edilitară şi la obiectivele de utilitate publică.  
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În zona studiată prin PUZ 2006 se propune amplasarea următoarelor obiective industriale şi 
depozite: 

 Uzina de procesare – între Valea Săliştei şi Valea Roşia Montană;  

 Carierele Cetate şi Cârnic – vor asigura extragerea minereului în cariere de suprafaţă;  

 Două depozite de roci sterile, Cetate şi Cârnic, un depozit de minereu sărac în sud-estul 
depozitului Cetate şi un depozit de deşeuri inerte (deşeuri din construcţii şi din demolări) în sudul 
depozitului Cârnic; 

 Carierele Jig şi Orlea, făcând parte din etapa a doua de dezvoltare a Proiectului minier Roşia 
Montană, conform PUG aprobat, care vor asigura extragerea minereului în cariere de suprafaţă. 

 Sistemul iazului de decantare a sterilelor de procesare – pe Valea Cornei, urmând a fi construit 
pe etape; 

 Carierele de agregate – amplasamentul “Pârâul Porcului” şi amplasamentul “Şulei”; 

 Patru depozite de sol vegetal – în zone unde topografia favorizează amplasarea unui depozit 
stabil, la vest de cariera Şulei, la sud de uzină şi la sud-est de barajul iazului de decantare; 

 Barajul şi iazul de colectare ape acide al carierei şi depozitului de roci sterile Cetate – în cel mai 
îngust punct al Văii Roşia; 

 Depozitul de material explozibil – adiacent drumului de acces la iazul de decantare; 

 Canalele de colectare/deviere a apei.  

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, se urmăreşte atât modernizarea, cât şi adaptarea 
acesteia la necesităţile proiectului.  

Reţeaua rutieră a zonei urmăreşte rezolvarea problemelor de circulaţie, având o serie de obiective 
principale: 

 realizarea legăturii cu drumurile naţionale DN 74 A şi DN 74 în condiţii de confort optim şi 
siguranţa circulaţiei; 

 rezolvarea circulaţiei în conformitate cu obiectele care alcătuiesc Proiectul, respectiv carierele, 
uzina de procesare, iazul de decantare, depozitele de roci sterile, etc. 

Atingerea acestor obiective implică devierea drumului judeţean DJ 742 şi construirea unor drumuri 
noi, şi anume:  

 drumul de acces la uzină; 

 drumurile tehnologice de exploatare şi drumurile industriale. 

Echiparea edilitară propusă cuprinde:  

 Alimentarea cu apă: alimentarea cu apă brută din râul Arieş, alimentarea cu apă potabilă; 

 Colectarea şi epurarea apelor uzate: ape uzate tehnologice, scurgeri de ape de mină, ape uzate 
menajere, ape meteorice contaminate; 

 Alimentarea cu energie electrică; 

 Reţele de telecomunicaţii; 

 Alimentarea cu energie termică generată de o centrală termică proprie; 

 Gestionarea deşeurilor menajere. 

Referitor la zona de protecţie se precizează că pe teritoriul comunei Roşia Montană există două 
monumente ale naturii (Piatra Corbului şi Piatra Despicată), precum şi areale cu valori arheologice şi 
de patrimoniu istoric şi arhitectonic protejate prin legislaţia în vigoare, incluse în cadrul unor zone 
protejate.  
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Referitor la zona de locuit se precizează că, în prezent, din suprafaţa de 1650,88 ha a zonei 
industriale ce face obiectul PUZ analizat, o suprafaţă de 198,01 ha este ocupată cu locuinţe 
amplasate pe teritoriile localităţilor Gura Cornei - Abrud şi Roşia Montană. Populaţia care locuieşte 
în prezent pe suprafaţa menţionată urmează a fi strămutată/relocată. Strămutarea/relocarea se va 
realiza fie în Noua Roşia Montană, fie în alte localităţi din zonă (Abrud, Alba Iulia). Se precizează că 
PUZ – Noua Roşia Montană a fost avizat de autorităţile competente, fiind emis şi acordul de mediu. 
Prin acest PUZ se reglementează priorităţile de dezvoltare urbanistică a localităţii în vederea 
asigurării unui grad ridicat de confort şi de protecţie a sănătăţii populaţiei.  

10.3 STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI, ASPECTE ACTUALE DE MEDIU RELEVANTE 
PENTRU ZONA MODIFICARE PUZ ZONA INDUSTRIALĂ ROŞIA MONTANĂ ŞI 
EVOLUŢIA PROBABILĂ A MEDIULUI DACĂ NU SE REALIZEAZĂ PLANUL 

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de 
mediu care trebuie avuţi în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri şi programe, sunt: 
biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, flora, solul/utilizarea terenului, apa, aerul, factorii 
climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, patrimoniul arhitectonic şi arheologic, peisajul. 

Pentru planul urbanistic zonal analizat, Grupul de Lucru a stabilit adăugarea, la lista de mai sus, a 
încă trei aspecte: managementul deşeurilor, zgomotul şi vibraţiile, infrastructura rutieră/transportul. 

Starea actuală a mediului natural şi construit din zona avută în vedere de PUZ, a fost analizată 
pentru aceşti factori de mediu care pot fi influenţaţi, pozitiv sau negativ, de prevederile PUZ, cu 
focalizare pe dezvoltarea zonei cu funcţionalităţi industriale stabilite prin PUG şi PUZ 2002 şi relaţia 
cu patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic, din Roşia Montană şi din zonele adiacente.  

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice şi problemele 
relevante de mediu pentru zona Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului 
urbanistic zonal. De asemenea, a fost analizată evoluţia probabilă a mediului în cazul în care nu se 
vor implementa prevederile PUZ. 

Analiza situaţiei actuale privind calitatea şi starea mediului natural şi construit a relevat existenţa 
unor probleme istorice de poluare şi de degradare ale mediului. Datorită incertitudinilor privind 
soluţionarea, cel puţin parţială, a acestor probleme, se estimează că în cazul în care proiectul nu se 
va implementa, aceste probleme se vor agrava, atât ca intensitate, cât şi ca extindere spaţială până 
în momentul implementării planului de închidere a activităţii RoşiaMin.  

Astfel, în zona studiată prin PUZ 2006 s-au evidenţiat surse importante de contaminare a apelor de 
suprafaţă şi subterane cu ape acide de mină, generate de lucrările miniere mai vechi sau mai 
recente (galerii, guri de mină, halde de roci sterile). Aceste surse au determinat niveluri ridicate de 
aciditate şi de poluare cu metale grele şi cu sulfaţi a pâraielor şi a apelor freatice din văile care 
străbat zona. Proiectul minier Roşia Montană prevede colectarea şi epurarea tuturor apelor acide 
din zona industrială, ceea ce va determina eliminarea unor surse actuale majore de contaminare a 
apelor. În cazul în care nu se va implementa Proiectul, eliminarea acestor surse de contaminare a 
apelor de pe întreaga arie a Proiectului este incertă. O parte dintre aceste surse, şi anume, cele 
asociate exploatării miniere RoşiaMin ar putea fi eliminate în momentul implementării planului de 
închidere a activităţii RoşiaMin, dacă se vor obţine suficiente fonduri de la bugetul de stat pentru 
închiderea activităţilor şi pentru reabilitarea mediului. Alte astfel de surse existente, asociate 
activităţilor miniere vechi vor continua să afecteze mediul.  

De asemenea, în zona studiată prin PUZ 2006 este de remarcat existenţa unor suprafeţe mari de 
teren perturbat (amplasamentele carierelor Cetate şi Cârnic, amplasamentele depozitelor de roci 
sterile), lipsite de covor vegetal. Aceste suprafeţe sunt supuse eroziunii eoliene şi intemperiilor, 
reprezentând surse de poluare a mediului cu praf şi cu ape acide încărcate cu metale grele. În zonă 
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s-a evidenţiat fenomenul de eroziune accelerată a solului, în suprafaţă sau în adâncime, în văile 
Corna şi Roşia, frecvent însoţită de prăbuşiri de mal. Pe pantele complexului de halde din zona 
Cârnic – Cetăţuia, Orlea şi Oarţa fenomenul de eroziune este însoţit de prăbuşiri de pietre sau 
alunecări de materiale neconsolidate, unde vegetaţia cu rol de protecţie nu s-a putut instala pe cale 
naturală. Dacă proiectul nu se va implementa, aceste probleme ar putea fi rezolvate parţial, nu se 
ştie în ce interval de timp, prin lucrări de reabilitare a mediului pentru fosta exploatare minieră 
RoşiaMin, dacă se vor obţine suficiente fonduri de la bugetul de stat. Parţial însă, aceste probleme 
vor continua să existe, contribuind la degradarea continuă a mediului din zona analizată. 
Implementarea proiectului prevede operarea în condiţii stricte de protecţie a mediului, un plan foarte 
clar pentru reabilitarea mediului pe întreaga arie a proiectului, începând încă din perioada de 
operare, cu efecte pozitive majore şi în zonele învecinate, precum şi monitorizarea pe termen lung a 
calităţii şi stării mediului după închiderea activităţilor şi reabilitarea mediului.  

În ceea ce priveşte biodiversitatea, ca urmare a dezvoltării fără precedent a mineritului în paralel cu 
activităţile agricole şi cu exploatarea pădurilor, zona analizată este una dintre zonele cu cel mai 
puternic impact asupra biodiversităţii din România. Perimetrul se găseşte într-o zonă lipsită de 
interes major din punct de vedere al biodiversităţii.  

Vegetaţia este complet antropomorfizată, cu prezenţe singulare pentru unele specii primare tipice, 
iar structura peisajului şi a ecosistemelor a fost profund influenţată de activităţile antropice, numărul 
habitatelor de interes din punct de vedere al conservării fiind astfel foarte scăzut. Agricultura 
practicată a dus la eliminarea în totalitate a ecosistemelor naturale deschise, care se păstrează în 
cea mai mare parte sub forma unor agrosisteme, între care, valoroase din punct de vedere al 
biodiversităţii rămân fâneţele secundare. În râurile din zonă, deosebit de poluate, nu trăiesc peşti. 

Zona proiectului poate reprezenta un exemplu clasic al interacţiunii factorilor naturali cu cei atropici 
ce şi-au pus amprenta în mod pregnant, datorită unui proces de lungă durată, unic cel puţin la nivel 
naţional, ce continuă de secole să îmbrace forme deosebit de agresive prin coroborarea practicilor 
agricole cu cele industriale.  

Valoarea conservativă scăzută a zonei de implementare a proiectului, exprimată prin numărul şi 
dimensiunea populaţiilor, respectiv a atributelor asociate unor habitate naturale, ce reprezintă criterii 
de bază de desemnare a unor perimetre cu statut de protecţie naturală din punct de vedere practic, 
este evidenţiată circumstanţial şi de inexistenţa vreunei propuneri de declarare a zonei drept SPA 
(zona de protecţie specială avifaunistică), precum şi de respingerea ca nefondată a propunerii de 
declarare a unui pSCI (site-uri de importanţă comunitară) în această zonă de către Comisia de 
experţi tehnici întrunită pentru evaluarea propunerilor. 

Majoritatea speciilor ce beneficiază de un anumit statut de protecţie, populaţiile prezente la Roşia 
Montană reprezintă un procent mult sub 0,1% din mărimea populaţiilor estimate la nivel naţional, 
afectarea temporară a acestora fiind practic nesemnificativă. Cu toate acestea se preconizează ca 
măsurile de diminuare a impactului asociate proiectului minier şi reflectate de realizarea Reţelei 
Ecologice Funcţionale Compensatorii să preia atât sarcina ecologică ivită ca urmare a impactului 
industrial, cât şi să conducă la o întărire a populaţiilor de plante şi animale, astfel încât în etapa de 
închidere să se poată facilita recolonizarea durabilă a teritoriilor supuse măsurilor de reconstrucţie 
ecologică. 

Pe suprafaţa aferentă PUZ nu se regăseşte nici un sit Natura 2000. Planşa nr. 9 din Anexa 6 
prezintă localizarea proiectului Roşia Montană în raport cu ariile/siturile Natura 2000. 

Referitor la evoluţia mediului din punct de vedere al biodiversităţii, luând în considerare situaţia 
actuală a acestui factor de mediu şi a condiţiilor existente, se apreciază că, dacă proiectul nu se va 
implementa şi nu se vor desfăşura alte activităţi în zonă, refacerea acesteia va începe să se 
evidenţieze peste 50 – 60 ani. În cazul implementării proiectului, datorită prevederilor privind 
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reabilitarea mediului, refacerea florei va începe în circa 20 ani de la începerea activităţilor, aceasta 
atrăgând după sine refacerea ecosistemelor în ansamblu.  

În ceea ce priveşte valorile patrimoniului cultural şi istoric, regresul economic al zonei, început în 
urmă cu câtva timp, accentuat în ultimii ani şi culminând cu închiderea în anul 2006 a activităţilor 
miniere şi-a pus amprenta în mod vizibil asupra stării acestora. Aşa cum s-a menţionat, 
monumentele istorice din Roşia Montană se află în diferite stadii de degradare, de la fisuri minore, 
până la stadiul de precolaps. Conform legislaţiei, responsabilitatea întreţinerii şi utilizării adecvate a 
monumentelor istorice revine proprietarului. O parte dintre clădirile de patrimoniu sunt părăsite, iar în 
cele mai multe situaţii proprietarii nu au resursele financiare necesare pentru restaurarea acestora. 
RMGC a achiziţionat 28 clădiri monument istoric pe care urmează a le restaura, asumându-şi 
totodată responsabilitatea refuncţionalizării celorlalte clădiri din zona protejată centru istoric. RMGC 
are un proiect de înfiinţare a unei Fundaţii prin care să se poată realiza reabilitarea tuturor clădirilor 
monument istoric din localitate. De asemenea, RMGC a elaborat un plan pentru continuarea 
cercetărilor arheologice şi pentru conservarea şi valorificarea patrimoniului arheologic, istoric şi 
cultural. În cazul în care Proiectul minier Roşia Montană nu se va implementa, datorită situaţiei 
economice precare a comunităţii, degradarea patrimoniului va continua, fiind posibil ca o parte a 
monumentelor să dispară pentru totdeauna.  

În ceea ce priveşte situaţia economică şi socială a comunităţii, aceasta este precară. Astfel, în zona 
Roşia Montană ocupaţiile din sectorul minier au reprezentat esenţa mijloacelor de trai. Activităţile 
agricole de subszistenţă joacă un rol de “plasă de siguranţă” pentru cei mai săraci din comunitate. În 
comunitate există 39 % persoane active (persoane care contribuie la economia înregistrată) şi 61 % 
persoane inactive (persoane care nu contribuie direct la economia înregistrată, nu sunt înregistrate 
ca şomeri, nu au loc de muncă, nu plătesc impozite, nu pot primi pensii sau ajutoare de boală şi pot 
fi implicaţi în activităţi economice neînregistrate).  

Mineritul reprezintă sursa principală de locuri de muncă. Companiile miniere de stat RoşiaMin din 
Roşia Montană şi Cuprumin din Abrud au reprezentat principalele surse de venit, urmate de RMGC. 
Activitatea minei de la Roşia Montană s-a sistat în anul 2006, aceasta însemnând pierderea unui 
număr important de locuri de muncă.  

Producţia din culturile agricole este în special de subzistenţă, foarte puţin pentru vânzare. 
Principalele culturi sunt pomii fructiferi, slab productivi, precum şi nutreţurile pentru animale. 
Agricultura constă în cultivarea cartofilor la scară redusă, din păşuni şi din fâneţe. Trebuie menţionat 
că solurile sunt predominant scheletice, cu o reacţie dominantă acidă – puternic acidă, cu conţinut 
redus în humus şi cu o grosime a stratului fertil în general, mică. Solul are o favorabilitate moderată 
pentru păşuni şi pentru fâneţe şi mică pentru pomi fructiferi şi pentru cartofi. 

Sezonul turistic durează din mai până în septembrie, iar la Roşia Montană nu există o infrastructură 
aferentă turismului.  

Din punct de vedere al investiţiilor, Roşia Montană este o zonă defavorizată.  

Condiţiile de trai sunt modeste. În ceea ce priveşte mediul, zona este de valoare de conservare 
redusă – resurse de apă poluate, habitate fragmentate, peisaj degradat şi în continuare afectată de 
impactul antropic. Sistemele de management al mediului (deşeuri, ape uzate, alimentare cu apă) 
sunt slab dezvoltate sau inexistente. Încălzirea locuinţelor se realizează cu sobe cu lemne şi cu 
cărbuni, ceea ce conduce la afectarea importantă a calităţii aerului în sezonul rece. Locuitorii nu-şi 
pot permite utilizarea energiei electrice pentru încălzire sau pentru prepararea hranei. 

Populaţia este îmbătrânită, fiind formată în principal din femei, existând o tendinţă de depopulare a 
localităţii, tendinţă observată la nivel regional.  
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Populaţia prezintă un nivel semnificativ de sărăcie şi lipsa capacităţii financiare de a începe afaceri. 
Capacitatea financiară a administraţiei publice locale este redusă. 

Populaţia din comuna Roşia Montană prezintă o incidenţă mai mare a bolilor cronice şi acute decât 
populaţia din alte localităţi din zonă. Una dintre cauzele importante ale acestei situaţii constă în 
expunerea populaţiei din Roşia Montană la poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. În acest 
context se aminteşte că doar o parte din populaţia comunei Roşia Montană beneficiază de 
alimentare cu apă potabilă din reţea centralizată, apă a cărei calitate este conformă cu 
reglementările în vigoare. O mare parte din populaţia comunei utilizează ca apă potabilă apa din 
pânza freatică (prin intermediul fântânilor), apă contaminată cu metale grele şi cu sulfaţi.    

Se apreciază că, în cazul neimplementării proiectului, proiect ce reprezintă o investiţie majoră, 
această situaţie va continua să evolueze negativ din următoarele motive: 

 dispariţia atât a locurilor de muncă existente în prezent în cadrul RMGC, cât şi a celor 
preconizate pentru minimum 25 ani de la începerea activităţilor; 

 dispariţia oportunităţilor pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice, sociale, 
comerciale, de servicii în comunităţile din zonă; 

 dispariţia oportunităţilor pentru îmbunătăţirea şi diversificarea calificării membrilor comunităţilor; 

 dispariţia oportunităţilor pentru creşterea veniturilor din taxe şi impozite la bugetele locale. 

În ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei, prin neimplementarea proiectului nu se poate 
aştepta o îmbunătăţire, ci, cel mult, menţinerea situaţiei actuale ca urmare a dispariţiei oportunităţilor 
de îmbunătăţire a condiţiilor de trai prin diminuarea sărăciei, prin asigurarea unor condiţii de locuit 
civilizate, a unei infrastructuri de mediu adecvate şi a unei calităţi corespunzătoare a factorilor de 
mediu (apă, aer) în localitate. Astfel, în cazul neimplementării proiectului, localitatea Noua Roşia 
Montană propusă pentru relocarea populaţiei, localitate prevăzută cu facilităţi moderne, nu va mai fi 
construită. De asemenea, datorită posibilităţilor financiare reduse ale bugetului comunei Roşia 
Montană, este incertă îmbunătăţirea condiţiilor privind infrastructura de mediu (alimentare cu apă, 
canalizare, gestionarea corespunzătoare a deşeurilor).  

Ca urmare, în cazul neimplementării proiectului, populaţia din zona proiectului va continua să fie 
expusă atât la poluarea mediului, cât şi la acţiunea altor factori de stres pentru sănătate. 

 

10.4 OBIECTIVELE DE PROTECŢIA MEDIULUI RELEVANTE PENTRU MODIFICARE 
PUZ ZONA INDUSTRIALĂ ROŞIA MONTANĂ 

Scopul evaluării de mediu pentru planuri şi programe constă în determinarea formelor de impact 
semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea performanţelor 
Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului analizat, în raport cu un set de obiective 
pentru protecţia mediului. 

Se precizează că un obiectiv reprezintă un angajament, definit mai mult sau mai puţin general, a 
ceea ce se doreşte a se obţine. Pentru a se atinge un obiectiv, sunt necesare acţiuni concrete care, 
în conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite ţinte. Pentru măsurarea progreselor în 
implementarea acţiunilor, deci în realizarea ţintelor, precum şi, în final, în atingerea obiectivelor se 
utilizează indicatori, indicatorii reprezentând de fapt acele elemente care permit monitorizarea şi 
cuantificarea rezultatelor unui plan. 

Obiectivele de mediu, ţintele şi indicatorii s-au stabilit pentru factorii/aspectele de mediu 
relevanţi/relevante pentru plan: populaţia, managementul deşeurilor, apa, aerul, zgomotul şi 
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vibraţiile, biodiversitatea, fauna şi flora, patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic, sănătatea 
umană, infrastructura rutieră/transportul, peisajul, solul/utilizarea terenului, valorile materiale, factorii 
climatici. 

Obiectivele de mediu iau în considerare şi reflectă politicile de mediu naţionale şi ale UE şi au fost 
stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau în considerare obiectivele de 
mediu la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Alba 
şi, respectiv, prin Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru.  

Deoarece în cazul planului urbanistic supus evaluării de mediu, măsurile pentru reducerea 
impactului asupra fiecărui factor/aspect de mediu (conform planurilor de management social şi de 
mediu asociate proiectului), constituind ţinte pentru atingerea obiectivelor de mediu, sunt deosebit 
de numeroase, în Grupul de Lucru s-a decis ca obiectivele să fie clasificate şi prezentate în două 
categorii: 

 obiective strategice de mediu, reprezentând obiectivele stabilite la nivel naţional, comunitar sau 
internaţional; 

 obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate din 
obiectivele strategice, precum şi obiectivele la nivel local şi regional. 

Ţintele sunt prezentate ca sinteze ale măsurilor detaliate de reducere/eliminare a impactului social şi 
asupra mediului prevăzute în planurile de management. Indicatorii au fost identificaţi astfel încât să 
permită elaborarea propunerilor privind monitorizarea efectelor implementării planului asupra 
mediului.  

Obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei/cele treisprezece 
factori/aspecte de mediu relevanţi/relevante pentru evaluarea de mediu sunt prezentaţi în detaliu în 
Capitolul 5 al raportului. 

Obiectivele strategice de mediu, reprezentând principalele repere necesar a fi avute în vedere în 
procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului ca parte intrinsecă a oricărui plan care 
propune dezvoltarea unor activităţi antropice, sunt următoarele: 

 îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei; 

 respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor; 

 limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor (apa 
de suprafaţă, apa potabilă, apa subterană); 

 limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii 
aerului în zonele cu receptori sensibili; 

 limitarea, la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea 
nivelurilor de vibraţii;  

 limitarea impactului negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei; 

 minimizarea impactului negativ asupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic; 

 protecţia sănătăţii umane; 

 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, minimizarea impactului generat de transportul materialelor; 

 minimizarea impactului asupra peisajului; 

 limitarea impactului negativ asupra solului; 

 maximizarea utilizării materialelor existente; 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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10.5 REZULTATELE EVALUĂRII EFECTELOR POTENŢIALE ALE PLANULUI ASUPRA 
FACTORILOR DE MEDIU RELEVANŢI 

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe necesită identificarea impactului semnificativ asupra 
factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut în vedere. 

În cazul Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului evaluat există o multitudine de 
forme de impact asupra factorilor/aspectelor de mediu, forme de impact ce prezintă diferite 
magnitudini, durate şi intensităţi. În vederea evaluării sintetice a impactului potenţial asupra 
mediului, în termeni cât mai relevanţi, au fost stabilite categorii de impact care să permită 
evidenţierea efectelor potenţial semnificative asupra mediului generate de implementarea planului, 
respectiv, a proiectului minier. 

Pentru a evalua impactul asupra celor treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi s-au stabilit, 
pentru fiecare dintre aceştia, câte o serie de criterii specifice care să permită evidenţierea, în 
principal, a impactului semnificativ.  

Conform cerinţelor HG nr. 1076/2004, efectele potenţiale semnificative asupra factorilor/aspectelor 
de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi 
lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative.  

În vederea evaluării impactului activităţilor proiectului ce face obiectul planului urbanistic zonal PUZ 
2006 s-au stabilit şase categorii de impact: pozitiv semnificativ, pozitiv, neutru, negativ 
nesemnificativ, negativ, negativ semnificativ.  

Evaluarea şi predicţia impactului s-au efectuat pe baza modelelor şi metodelor expert, principiul de 
bază luat în considerare în determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu constând 
în evaluarea propunerilor planului în raport cu criteriile şi cu obiectivele de mediu specifice.  

Astfel, pentru fiecare dintre cei treisprezece factori de mediu relevanţi pentru plan, a fost efectuată 
predicţia impactului potenţial generat de activităţile proiectului luând în considerare măsurile de 
prevenire/diminuare prevăzute prin proiect şi s-a evaluat în final impactul rezidual. Măsurile de 
prevenire/diminuare a impactului asupra factorilor de mediu şi economico-sociali sunt incluse în 
Planul de management de mediu şi social şi în planurile şi procedurile aferente acestuia, fiind parte 
intrinsecă a proiectului.  

Rezultatele sunt prezentate în Capitolul 7 al raportului, sub forma unor matrici elaborate pentru 
fiecare dintre cei/cele treisprezece factori/aspecte de mediu. Rezultatele prezentate în fiecare 
matrice au fost sintetizate pe categorii de impact şi au fost explicitate în raport cu criteriile specifice 
fiecărui factor/aspect de mediu.  

De asemenea, a fost elaborată o matrice pentru evaluarea efectelor cumulative ale 
poluanţilor/factorilor de stres, precum şi a interacţiunilor dintre doi sau mai mulţi factori de mediu ca 
urmare a implementării proiectului. 

Totodată, a fost evaluat impactul potenţial transfrontieră al activităţilor miniere. 

Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 

 Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei investiţii 
majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii pe termen 
scurt, mediu şi lung. 
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 Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea utilizării 
terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării mediului şi 
introducerii terenurilor în circuitul natural.  

 Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor acide de 
mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al tuturor tipurilor de 
deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra calităţii apelor de suprafaţă 
şi subterane din întreaga zonă. 

 Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile de 
poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

 Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare prevăzute 
nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau a construcţiilor 
prin vibraţii. 

 Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, impact 
pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a acţiunilor 
întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute pentru managementul 
patrimoniului cultural. 

 Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea calităţii 
mediului în conformitate cu prevederile legale. 

 Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere ca 
urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

 Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura formă de 
impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a reliefului. 

 Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

 Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
eficienţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a gazelor 
cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

Evaluarea efectelor potenţiale ale impactului transfrontieră indică faptul că singurul impact 
transfrontieră semnificativ, negativ, ar putea fi reprezentat de poluarea apelor de suprafaţă ca 
urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor de procesare. 

În vederea evaluării impactului asupra calităţii apelor de suprafaţă din ţările învecinate ale deversării 
sterilelor de procesare în cazul ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei, precum şi 
ale potenţialului de afectare a vieţii naturale acvatice a acestor ape (şi a animalelor ce depind de 
viaţa naturală/sălbatică acvatică de habitat), a comunităţilor şi a altor consumatori de apă, a fost 
efectuată modelarea matematică a concentraţiilor maxime de metale grele şi de cianură în diferite 
secţiuni ale bazinelor superioare de recepţie din zona Roşia Montană şi întregii reţele hidrografice 
Abrud – Arieş - Mureş până la frontiera cu Ungaria (şi în râul Tisa în ceea ce priveşte diluţia). 

În cazul scenariului celui mai pesimist, de cedare a barajului, rezultatele modelării arată că, având în 
vedere că există o distanţă de 595 km a cursurilor de apă între zona proiectului Roşia Montană şi 
graniţa cu Ungaria, vor avea loc o diluţie şi o dispersie considerabile în bazinele hidrografice ale 
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râurilor Arieş, Mureş şi Tisa. Concentraţiile de cianură vor fi sub limitele impuse de standardele de 
calitate a apei din Ungaria (0,1mg/l CN disociabilă în acizi slabi) pentru râurile din categoria 1, 
înainte de intrarea în Ungaria. În cazul comparaţiei cu accidentul de la Baia Mare - nivelele de 
cianură vor respecta standardele pentru apă potabilă din România, UE şi Ungaria cu mult înainte ca 
râul Mureş să intre în Ungaria (0,05 mg/l CN total). 

Rezultatele simulării pentru analiza scenariului celui mai pesimist pentru metale indică faptul că cele 
mai mari valori ale concentraţiilor de metale implicate într-o deversare accidentală sunt sub 
standardele de clasificare din România, Ungaria şi ai Comisiei Internaţionale pentru Protecţia 
Fluviului Dunărea, pentru fluviul Dunărea şi afluenţii acestuia.  

Ca urmare, impactul rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de suprafaţă, asociat ruperii 
barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi clasificat ca neutru.  

10.6 EVALUAREA ALTERNATIVELOR 

În vederea selectării celei mai bune alternative de dezvoltare a activităţilor miniere din punct de 
vedere al impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante pentru planul analizat au fost 
evaluate alternativele referitoare la: 

 suprafaţa zonei industriale propuse pentru implementarea proiectului minier; 

 data începerii activităţilor; 

 rata producţiei; 

 amplasarea unor părţi componente ale Proiectului minier; 

 procesele tehnologice şi principalele măsuri de prevenire/diminuare a impactului asupra 
mediului; 

 infrastructura rutieră/transportul; 

 alte facilităţi legate de activităţile miniere; 

 închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului. 

 alte industrii 

Proiectul minier Roşia Montană ce face obiectul planului urbanistic zonal analizat în prezentul raport 
a adoptat, pentru fiecare componentă/activitate, alternativa selectată ca fiind optimă prin evaluarea – 
pe baza criteriilor tehnico-economice şi a celor privind impactul social şi de mediu – a mai multor 
variante cu privire la elementele prezentate mai sus. Propunerile PUZ, respectiv, ale proiectului 
minier reprezintă alternativele optime pentru implementarea acestuia. 

10.7 PROPUNERI PRIVIND MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE 
IMPLEMENTĂRII PLANULUI  

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 
2001/42/CE, adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede necesitatea monitorizării în 
scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de 
implementarea planului şi luării măsurilor de remediere necesare.  

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea 
impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Aceşti indicatori trebuie să fie astfel stabiliţi încât să 
faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.  
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Complexitatea activităţilor din cadrul proiectului minier ce face obiectul PUZ analizat a condus la 
stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor de 
prevenire/diminuare a efectelor asupra mediului, iar pe de altă parte, monitorizarea stării, calităţii şi 
evoluţiei factorilor/aspectelor de mediu.  

Se precizează că Proiectul minier Roşia Montană include programe ample de monitorizare a 
impactului social şi de mediu care răspund cerinţelor de monitorizare pentru fiecare dintre cei/cele 
treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi/relevante pentru planul analizat. În Capitolul 9 al 
raportului se prezintă, pentru fiecare factor/aspect de mediu, programul de monitorizare specific, 
indicatorii stabiliţi şi unităţile responsabile.  
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11 CONCLUZII  

Raportul de Mediu pentru proiectul planului urbanistic zonal „Zona Industrială Roşia Montană” 
(respectiv “Modificare Plan Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industrială S.C. ROŞIA 
MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.”) a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG nr. 
1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, 
împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului. 

Conform cerinţelor HG nr. 1076/08.07.2004, pentru procesul de evaluare de mediu pentru planul 
urbanistic zonal menţionat au fost formate un Comitet special constituit şi un Grup de lucru.  

Grupul de lucru – format din reprezentanţi ai titularul planului, reprezentanţi cu capacitate de 
expertiză tehnică din cadrul autorităţilor/instituţiilor/organizaţiilor implicate în Comitetul special 
constituit, experţi din cadrul societăţilor de consultanţă atestate, implicate în efectuarea evaluării de 
mediu pentru plan – a participat la elaborarea Raportului de Mediu încă dintr-o etapă incipientă a 
procesului.  

Concluziile cele mai importante care s-au evidenţiat în cursul procesului de evaluare de mediu şi de 
elaborare a Raportului de Mediu pentru planul urbanistic zonal ”Zona Industrială Roşia Montană” 
(respectiv “Modificare Plan Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industrială S.C. ROŞIA 
MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.”) sunt următoarele: 

 Planul urbanistic zonal supus evaluării de mediu are drept scop definirea reglementărilor 
urbanistice aplicabile în zona de studiu, în vederea implementării modificărilor aduse Proiectului 
minier Roşia Montană faţă de varianta avută în vedere în cadrul PUZ pentru zona de dezvoltare 
industrială S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A, aprobat în anul 2002. 

 Planul urbanistic zonal analizat ia în considerare dezvoltarea activităţilor industriale pe termen 
lung, din cadrul Proiectului minier Roşia Montană, pentru toate etapele acestuia, preluând 
elementele din studiile de fundamentare elaborate după anul 2004. 

 Planul urbanistic zonal supus evaluării de mediu defineşte cerinţele urbanistice aplicabile în zona 
studiată, care trebuie respectate în vederea amplasării obiectivelor industriale din cadrul 
Proiectului minier Roşia Montană, astfel: uzina de procesare, carierele de exploatare, sistemul 
iazului de decantare, depozitele de roci sterile, depozitul de minereu sărac şi depozitul de 
deşeuri inerte (deşeuri din construcţii şi din demolări), cariera de andezite Şulei şi cariera de 
gresii “La Pârâul Porcului”, depozitele de sol vegetal, barajul şi iazul de colectare ape acide 
Cetate, zona de depozitare explozibil, canalele de colectare/deviere a apei, organizarea de 
şantier, drumurile de exploatare şi de acces la uzina de procesare, pe teritoriul comunelor Roşia 
Montană şi Bucium şi a oraşului Abrud.  

 Planul urbanistic zonal analizat respectă prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate ale 
comunei Roşia Montană, comunei Bucium şi oraşului Abrud. 

 Planurile urbanistice zonale pentru Noua Roşia Montană (aprobat) şi pentru Centrul istoric Roşia 
Montană (în curs de avizare) se corelează direct cu planul analizat, acestea având drept scop 
definirea reglementărilor urbanistice necesare pentru realizarea prevederilor Proiectului minier 
cu privire la crearea unor condiţii moderne de locuit pentru populaţie, respectiv, protejarea 
patrimoniului cultural şi natural al comunei Roşia Montană. 

 Planul urbanistic zonal analizat este, de asemenea, legat direct de Planul de încetare a activităţii 
RoşiaMin. Astfel, în cazul în care Proiectul minier Roşia Montană va fi implementat, lucrările de 
închidere şi de eliminare a daunelor istorice aduse mediului pentru obiectivele miniere din 
perimetrul minier concesionat RMGC, aflate din zona studiată, vor fi asigurate prin acest Proiect, 
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fondurile bugetare urmând a fi utilizate numai pentru închiderea şi ecologizarea fostelor obiective 
aflate în afara amplasamentului Proiectului. 

 Planul urbanistic zonal analizat nu este legat direct de alte planuri şi programe, dar prevederile 
Proiectului minier ce face obiectul acestui plan răspund unor obiective stabilite de diferite 
strategii, planuri sau programe naţionale, regionale sau locale: Strategia industriei miniere pentru 
perioada 2004 – 2010, Planul strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roşia 
Montană, Planul de amenajare a teritoriului judeţului Alba, Planul de dezvoltare al Regiunii 7 
Centru pentru perioada 2007 – 2013, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu pentru Regiunea 
7 Centru, Planul Local de Acţiune pentru judeţul Alba.  

 Pentru zona avută în vedere de plan au fost stabiliţi(te) treisprezece factori/aspecte de mediu 
relevanţi(te) asupra cărora activităţile miniere pot determina diferite forme de impact. 
Aceştia/acestea sunt, în ordinea descrescătoare a importanţei, următorii/următoarele: populaţia, 
managementul deşeurilor, apa, aerul, zgomotul şi vibraţiile, biodiversitatea, flora şi fauna, 
patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic, sănătatea umană, infrastructura 
rutieră/transporturile, peisajul, solul/utilizarea terenului, valorile materiale, factorii climatici.   

 Evaluarea stării actuale a mediului din zona studiată prin PUZ analizat, precum şi din vecinătăţi a 
pus în evidenţă o serie de probleme de mediu existente. Cele mai importante asemenea 
probleme sunt legate de populaţie (din punct de vedere al situaţiei socio-economice a comunităţii 
şi al sănătăţii populaţiei) şi de starea de degradare a mediului ca urmare a activităţilor miniere 
anterioare. Principalele probleme actuale sunt:  

 situaţia socio-economică precară a comunităţii, marcată de un nivel semnificativ de sărăcie, 
de migrarea populaţiei şi de o rată foarte mare a şomajului – accentuată de închiderea în 
anul 2006 a exploatării RoşiaMin, în condiţiile în care în afara mineritului (practicat de peste 
1900 ani) nu sunt dezvoltate semnificativ alte activităţi economice, populaţia îmbătrânită, 
infrastructura edilitară şi de mediu slab dezvoltată sau absentă, lipsa de favorabilitate pentru 
investiţii; 

 contaminarea apelor de suprafaţă şi subterane din straturile freatice cu metale grele şi cu 
sulfaţi, acestea prezentând un grad ridicat de aciditate, ca urmare a activităţilor şi lucrărilor 
miniere mai vechi şi mai noi, în zonă continuând să existe surse de contaminare (ape acide 
de mină); 

 incidenţa mai mare mai mare a bolilor cronice şi acute la populaţia din comuna Roşia 
Montană decât la populaţia din alte localităţi din zonă, una dintre cauzele importante ale 
acestei situaţii constând în expunerea populaţiei din Roşia Montană la poluarea apelor 
subterane şi de suprafaţă, o mare parte din populaţia comunei utilizând ca apă potabilă apa 
contaminată din pânza freatică (prin intermediul fântânilor); 

 existenţa unor suprafeţe mari de teren perturbat (amplasamentele carierelor Cetate şi 
Cârnic, amplasamentele depozitelor de roci sterile), lipsite de covor vegetal, supuse eroziunii 
eoliene şi intemperiilor, reprezentând surse de poluare a mediului cu praf şi cu ape acide 
încărcate cu metale grele; 

 eroziunea accelerată a solului, în suprafaţă sau în adâncime, în văile Corna şi Roşia, 
frecvent însoţită de prăbuşiri de mal; 

 solurile predominant scheletice, cu o reacţie dominantă acidă – puternic acidă, cu conţinut 
redus în humus şi cu o grosime a stratului fertil în general, mică, prezentând o favorabilitate 
moderată pentru păşuni şi pentru fâneţe şi mică pentru pomi fructiferi şi pentru cartofi; 

 impact foarte puternic asupra biodiversităţii ca urmare a dezvoltării fără precedent a 
mineritului în paralel cu păşunatul şi cu exploatarea pădurilor, zona analizată fiind una dintre 
zonele cu cel mai puternic impact asupra biodiversităţii din România, lipsită de interes major 
din punct de vedere al biodiversităţii (vegetaţie complet antropomorfizată, număr foarte 
scăzut al habitatelor de interes din punct de vedere al conservării, în râurile din zonă, 
deosebit de poluate, nu trăiesc peşti);  
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 degradarea valorilor patrimoniului cultural şi istoric, monumentele istorice din Roşia Montană 
aflându-se în diferite stadii de degradare, de la fisuri minore, până la stadiul de precolaps. 

 estimarea evoluţiei probabile a mediului în cazul în care nu se va implementa proiectul minier 
ce face obiectul planului analizat indică: 

 agravarea poluării şi degradării fizice a mediului natural şi construit, atât ca intensitate, cât şi 
ca extindere spaţială ca urmare a continuării existenţei problemelor istorice de poluare şi de 
degradare ale mediului generate de activităţile miniere anterioare, până în momentul 
implementării planului de închidere a activităţii RoşiaMin; 

 întârzierea refacerii biodiversităţii (aceasta va deveni evidentă peste un interval de timp de 
50 – 60 ani, în timp ce, prin implementarea proiectului, refacerea florei va începe în circa 20 
ani, atrăgând după sine refacerea ecosistemelor în ansamblu); 

 menţinerea sau chiar agravarea situaţiei economico-sociale precare a comunităţii, prin 
dispariţia oportunităţilor pe care le va crea această investiţie majoră (locuri de muncă, 
dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice, sociale, comerciale, de servicii în 
comunităţile din zonă, îmbunătăţirea şi diversificarea calificării membrilor comunităţilor, 
creşterea veniturilor din taxe şi impozite la bugetele locale); 

 menţinerea, cel mult, a situaţiei actuale în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei ca urmare a 
dispariţiei oportunităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor de trai prin diminuarea sărăciei, prin 
asigurarea unor condiţii de locuit civilizate, a unei infrastructuri de mediu adecvate şi a unei 
calităţi corespunzătoare a factorilor de mediu (apă, aer) în localitate, populaţia din zona 
proiectului continuând să fie expusă atât la poluarea mediului, cât şi la acţiunea altor factori 
de stres pentru sănătate. 

 Au fost stabilite obiective (strategice şi specifice) de mediu, ţinte şi indicatori pentru 
factorii/aspectele de mediu relevanţi/relevante pentru plan, în scopul evaluării performanţelor de 
mediu ale proiectului ce face obiectul planului. La stabilirea obiectivelor de mediu, prin 
consultarea cu Grupul de Lucru, s-au luat în considerare politicile de mediu naţionale şi ale UE, 
precum şi obiectivele de mediu la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de Acţiune 
pentru Mediu al judeţului Alba şi, respectiv, prin Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al 
Regiunii 7 Centru. Obiectivele strategice de mediu, reprezentând principalele repere necesar a fi 
avute în vedere în procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului, ca parte 
intrinsecă a oricărui plan care propune dezvoltarea unor activităţi antropice, sunt următoarele: 

 îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei; 

 respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor; 

 limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor 
(apa de suprafaţă, apa potabilă, apa subterană); 

 limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii 
aerului în zonele cu receptori sensibili; 

 limitarea, la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea 
nivelurilor de vibraţii;  

 limitarea impactului negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei; 

 minimizarea impactului negativ asupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic; 

 protecţia sănătăţii umane; 

 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, minimizarea impactului generat de transportul 
materialelor; 

 minimizarea impactului asupra peisajului; 

 limitarea impactului negativ asupra solului; 

 maximizarea utilizării materialelor existente; 
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 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 Evaluarea efectelor potenţiale, inclusiv cumulative şi prin interacţiune, ale planului asupra 
factorilor de mediu relevanţi s-a efectuat prin modele şi metode expert, în raport cu criterii 
specifice. S-au luat în considerare măsurile de prevenire/diminuare a impactului asupra factorilor 
de mediu şi economico-sociali prevăzute de proiect (incluse în Planul de management de mediu 
şi social şi în planurile şi procedurile aferente acestuia, ca parte intrinsecă a proiectului) şi modul 
în care sunt atinse obiectivele de mediu. 

 Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor 
semnificative. Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale 
cumulate ale proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect 
relevant de mediu sunt următoarele: 

 Populaţia – forme de impact pozitiv semnificativ, pozitiv, neutru sau negativ 
nesemnificativ asupra populaţiei. Principalele forme de impact vor fi cele pozitive, vor fi 
determinate de prevederile proiectului acestei investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea 
condiţiilor sociale şi economice, se vor manifesta pe termen scurt, mediu şi lung şi pe arii 
largi (comunitatea Roşia Montană şi alte comunităţi din zonă), iar prin cumulare se vor 
potenţa reciproc. În sinteză, categoriile de impact asupra populaţiei vor fi: 

 impact pozitiv semnificativ prin: reconstruirea infrastructurii publice la standarde 
moderne (inclusiv instituţii publice) în noua comunitate de la Noua Roşia Montană, 
îmbunătăţirea situaţiei economice personale şi la nivelul comunităţii, inclusiv după 
perioada de închidere, ocuparea pe termen lung şi pregătirea forţei de muncă, 
diversificarea şi revitalizarea socială şi culturală, stimularea dezvoltării IMM, 
îmbunătăţirea serviciilor ca urmare a creşterii cererii, îmbunătăţirea stimulentelor de 
acces în zonă, promovarea turismului, crearea şi promovarea localităţii Roşia 
Montană şi a zonei ca centru de excelenţă pentru tehnologie minieră, experienţă de 
dezvoltare durabilă, construcţii, arheologie, patrimoniu prin stabilirea unor industrii 
durabile economic; 

 impact pozitiv prin îmbunătăţirea formării şi calificării profesionale, conducând la 
creşterea capacităţii pentru satisfacerea cerinţelor RMGC şi ale altor agenţi 
economici, în scopul atenuării consecinţelor pierderii de personal calificat de către alţi 
agenţi economici în favoarea RMGC; 

 impact neutru asociat riscului privind siguranţa comunităţii (tulburări şi conflict cultural 
cu localnicii) ca urmare a afluxului de muncitori din alte zone, risc prevenit prin politica 
de angajări cu prioritate pentru populaţia locală, implementarea unui cod de 
comportare pentru angajaţi şi prin politica de sănătate, instruire şi conştientizare 
probleme sănătate; 

 impact negativ nesemnificativ ca urmare a stresului şi posibilelor stări conflictuale 
cauzate de schimbări, incertitudini şi negocieri, tulburării legăturilor sociale locale şi a 
reţelelor de solidaritate ca urmare a strămutării unei părţi a comunităţii, afectării 
temporare sau permanente a firmelor din zonă, afectării persoanelor defavorizate 
(bătrâni şi persoane foarte sărace) ca urmare a creşterii preţurilor şi a costului vieţii – 
forme de impact atenuate prin măsuri specifice: politică de angajări cu prioritate 
pentru populaţia locală, facilitarea integrării noilor veniţi, politici pentru persoane 
vulnerabile în legătură cu strămutarea/relocarea, asistenţă relocare, despăgubiri şi 
stimularea afacerilor, acţiuni de menţinere a calităţii vieţii. 

 Managementul deşeurilor – forme de impact rezidual neutru sau negativ (negativ 
nesemnificativ, negativ şi negativ semnificativ) asupra mediului. Principalele forme de 
impact vor fi cele neutre şi negative, se vor manifesta pe termen lung şi pe suprafeţe de 
teren mari. Impactul generat de depozitele de deşeuri miniere asupra solului, folosinţelor 
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terenurilor şi reliefului va fi ireversibil. Efectul cumulativ se va manifesta numai ca 
suprafaţă totală de teren ocupată definitiv cu depozite de deşeuri. În sinteză, categoriile 
de impact asociate managementului deşeurilor vor fi: 

 impact neutru asociat riscurilor de afectare a calităţii apelor subterane/de suprafaţă şi 
a calităţii solului prin depozitarea sterilelor de procesare, a rocilor sterile şi altor 
categorii de deşeuri, ca urmare a măsurilor pentru: denocivizarea cianurii înainte de 
evacuarea în iazul de decantare, construirea şi operarea sistemului iazului de 
decantare în conformitate cu BAT, colectarea şi epurarea apelor acide din perimetrele 
depozitelor de roci, managementul altor tipuri de deşeuri în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare; 

 impact negativ nesemnificativ asociat riscului unui impact transfrontieră asupra 
calităţii apelor în cazul ruperii barajului iazului de decantare, ca urmare a denocivizării 
cianurii înainte de evacuarea în iazul de decantare; 

 impact negativ prin: modificarea folosinţei (agricultură, locuit) terenurilor din 
amplasamentul iazului de decantare de pe Valea Cornei şi modificarea reliefului, 
modificări atenuate prin acoperire şi revegetare, modificarea folosinţei (agricultură) 
terenurilor din amplasamentele depozitelor de roci sterile Cârnic şi Cetate şi 
modificarea reliefului, modificări atenuate prin reducerea suprafeţelor ocupate de 
aceste depozite de deşeuri ca urmare a umplerii carierelor Cârnic, Jig şi Orlea cu roci 
sterile şi reabilitarea terenurilor după închidere; 

 impact negativ semnificativ asociat riscurilor de accident legate de iazul de decantare 
prin: pierderi de soluţii cu cianuri la transport sau prin deversări peste baraj, ruperea 
barajului, revărsarea apelor din iazul de decantare, pentru minimalizarea cărora 
proiectarea şi construirea se vor realiza în conformitate cu standardele naţionale şi 
internaţionale şi va fi elaborat şi implementat un Plan de pregătire pentru situaţii de 
urgenţă şi deversări accidentale. 

 Apa – forme de impact pozitiv semnificativ şi neutru asupra apei. Principalele forme de 
impact vor fi cele neutre, dar toate formele de impact se vor manifesta pe termen lung şi 
pe arii largi (valea Roşia şi valea Corna), iar prin cumulare vor influenţa pozitiv calitatea 
apelor de suprafaţă ce au ca afluenţi pârâurile Roşia şi Corna. În sinteză, categoriile de 
impact asupra apei vor fi: 

 impact pozitiv semnificativ prin: lichidarea practicilor actuale de depozitare 
necontrolată a deşeurilor pe amplasament, inclusiv în cursuri de apă şi 
implementarea unui plan de management al deşeurilor, utilizarea celor mai bune 
practici de management al sedimentelor şi realizarea iazului de decantare şi a iazului 
Cetate care vor permite colectarea şi reţinerea sedimentelor antrenate de pe 
perimetrele perturbate istoric sau de proiect, construirea de bariere hidraulice la baza 
structurilor de acumulare, devierea şiroirilor în jurul haldelor, colectarea tuturor 
exfiltraţiilor şi şiroirilor din halde, epurarea tuturor evacuărilor de ape poluate din văile 
Corna şi Roşia; 

 impact neutru prin: asigurarea debitelor salubre în pâraiele Roşia şi Corna, devierea 
apelor meteorice neafectate şi a apelor de suprafaţă din amonte de proiect în jurul 
perimetrelor miniere şi evacuarea acestora în aval de barajele de gospodărire a 
apelor, colectarea şi tratarea apelor subterane extrase şi evacuarea acestora în 
pârâul Roşia. 

 Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la 
concentraţiile de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte 
redus, iar nivelurile cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub 
valorile limită. 
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 Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei 
sau a construcţiilor prin vibraţii. 

 Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. În sinteză, categoriile de 
impact asupra biodiversităţii, florei şi faunei vor fi: 

 impact negativ în etapele de construcţie şi de operare prin: modificarea suprafeţelor 
biotopurilor de pe amplasament şi a categoriilor de folosinţă, modificări ale fondului 
forestier prin schimbări legate de vârstă, compoziţie a speciei şi de tipurile de pădure, 
pierderi şi modificări de habitate, atenuate prin tăierea treptată a pădurii şi plantarea 
unei suprafeţe de 1000 de ha, evitarea defrişărilor în perioadele de cuibărit şi 
gospodărirea corespunzătoare a zonelor de conservare, refacerea zonelor umede 
încă din etapa de construcţie, conservarea clădirilor în care există colonii de lilieci, 
aplicarea, în pădurile de la periferia zonei proiectului, de practici pentru îmbunătăţirea 
stării avifaunei, înfiinţarea unei reţele ecologice compensatorii – impact pe termen 
lung manifestat pe arii relativ largi din amplasament, reversibil, după reabilitare, pe 
cea mai mare parte a suprafeţei afectate;  

 impact pozitiv în şi după etapa de închidere/reabilitare, prin renaturarea zonei – 
impact pozitiv ireversibil, pe termen lung, manifestat pe cea mai mare parte a 
amplasamentului. 

 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute pentru 
protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi istoric. 

 Sănătatea umană – forme de impact pozitiv semnificativ, pozitiv şi neutru. În sinteză, 
categoriile de impact asupra sănătăţii umane vor fi: 

 impact pozitiv semnificativ prin: reconstruirea infrastructurii publice la standarde 
moderne (infrastructură corespunzătoare privind managementul deşeurilor, 
alimentarea centralizată cu apă potabilă şi cu energie electrică, canalizare, transport, 
îngrijire a sănătăţii, ceea ce conduce la creşterea gradului de confort şi la 
îmbunătăţirea sănătăţii) în noua comunitate de la Noua Roşia Montană, amplasarea 
localităţii într-un areal în care calitatea mediului nu este afectată de activităţile 
industriale; 

 impact pozitiv prin oprirea activităţilor în cazurile în care apare probabilitatea de 
depăşire a valorilor limită pentru calitatea aerului; 

 impact neutru prin implementarea măsurilor pentru reducerea poluării aerului, a 
nivelurilor de zgomot şi vibraţii şi a celor privind prevenirea şi combaterea situaţiilor 
de urgenţă. 

 Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile industriale propuse pe amplasamentul PUZ. 

 Peisajul – forme de impact negativ semnificativ şi nesemnificativ. În sinteză, categoriile 
de impact vor fi: 

 impact negativ semnificativ prin modificarea ireversibilă a peisajului la scară locală, 
determinată de modificarea permanentă a geomorfologiei reliefului, atenuat prin 
refacerea parţială a reliefului; 

 impact negativ nesemnificativ prin implementarea măsurilor de diminuare a 
modificărilor peisajului la scară locală şi regională prin: recrearea peisajelor 
tradiţionale prin replantări şi prin reintroducerea unor forme asemănătoare de 
folosinţă a terenurilor, acolo unde va fi posibil, reacoperirea completă cu vegetaţie a 
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amplasamentului, măsuri specifice de atenuare a impactului vizual în toate etapele 
proiectului. 

 Solul/Utilizarea terenului – forme de impact negativ sau neutru. În sinteză, categoriile de 
impact vor fi: 

 impact negativ în etapele de construcţie şi de operare ca urmare a modificării 
folosinţelor terenului şi a modificării structurii solului, determinate de activităţile şi 
construcţiile industriale; 

 impact neutru în etapa de închidere/reabilitare ca urmare a măsurilor de refacere a 
solului şi de redare în folosinţa anterioară a terenurilor, precum şi, în toate etapele, ca 
urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a poluării solului. 

 Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficienţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

 Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat 
de poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a 
sterilelor de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor 
de suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 Rezultatele analizei riscurilor permit să se contureze concluzia că măsurile de siguranţă şi de 
prevenire, implementarea sistemului de management de mediu şi al riscului, prevăzute prin 
proiectul ce face obiectul planului urbanistic zonal reduc riscurile identificate la nivele acceptabile 
faţă de cele mai restrictive norme, standarde, cele mai bune practici sau recomandări naţionale 
şi internaţionale în domeniu.   

 Au fost evaluate – pe baza criteriilor tehnico-economice şi a celor privind impactul social şi de 
mediu – alternative privind: amplasarea unor părţi componente ale proiectului minier, tehnologii 
de producţie şi de prevenire/diminuare a impactului asupra mediului, tehnici de management. A 
rezultat că propunerile planului analizat, respectiv, ale proiectului minier reprezintă alternativele 
optime pentru implementarea acestuia. 

 A fost propus un plan de monitorizare a efectelor semnificative ale planului asupra mediului care 
include, pentru fiecare factor de mediu relevant, indicatori specifici şi responsabilităţi. Indicatorii 
stabiliţi permit, pe de o parte, monitorizarea măsurilor de prevenire/diminuare a efectelor asupra 
mediului, iar pe de altă parte, monitorizarea stării, calităţii şi evoluţiei factorilor/aspectelor de 
mediu. Se precizează că Proiectul minier Roşia Montană include programe ample de 
monitorizare a impactului social şi de mediu care răspund cerinţelor de monitorizare pentru 
fiecare dintre cei/cele treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi/relevante pentru planul 
analizat. 

Planul urbanistic zonal ce face obiectul prezentei evaluări de mediu defineşte reglementările 
urbanistice care vor fi aplicabile în zona studiată, şi care vor trebui respectate pentru implementarea 
modificărilor aduse Proiectului minier Roşia Montană faţă de varianta avută în vedere în cadrul PUZ 
pentru zona de dezvoltare industrială S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A, aprobat 
în anul 2002. Modificările au vizat pe de o parte, aspectele economice, prin includerea carierelor de 
nord Jig şi Orlea, iar pe de altă parte, aspectele ecologice.  

Astfel, PUZ aprobat în anul 2002 includea numai cele două cariere de sud deoarece proiectul minier 
prevedea începerea exploatării acestora după expirarea perioadei de valabilitate de 5 ani (conform 
legislaţiei din momentul respectiv) a acordului de mediu pentru PUZ. Includerea în PUZ 2006 a 
carierelor de nord a fost posibilă ca urmare a modificărilor legislative cu privire la termenele de 
valabilitate ale avizelor pentru planurile de urbanism. Dovada certă că aceste cariere au fost luate în 
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considerare în PUG şi PUZ din anul 2002 este declararea capacităţii anuale de producţie de 13 
milioane de tone/an de minereu extras, pe o durată de aproximativ 16 ani, capacitate care poate fi 
asigurată numai prin exploatarea celor patru cariere. Ambele planuri urbanistice fac referire la 
Studiul de Fezabilitate întocmit pentru zăcământul Roşia Montană, unde se fac precizări clare 
asupra zonelor urmând a fi exploatate, respectiv cele patru cariere: Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea. 

Modificările incluse în PUZ analizat cu privire la aspectele ecologice constau în: 

 Remodelarea carierelor de exploatare în scopul extinderii suprafeţei aferente zonei protejate 
Centrul Istoric Roşia Montană şi a zonei de protecţie a acesteia de la 59 ha la 137 ha. 

 Micşorarea suprafeţelor haldelor de roci sterile Cetate şi Cârnic, având în vedere noile prevederi 
ale Planului de închidere a viitoarei exploatări şi de reabilitare a mediului din zonele afectate, 
prin reumplerea carierelor Cârnic, Orlea şi Jig cu roca sterilă rezultată în urma exploatării. 
Singura carieră care va rămâne deschisă va fi Cetate, ca urmare a prevederilor legale cuprinse 
în Legea Minelor nr. 85/2003, modificată prin Legea nr. 237/2004 şi completată prin Legea nr. 
284/2005, care interzic blocarea unor resurse minerale prin rehaldare. 

 Remodelarea traseelor unor drumuri industriale prin ocolirea zonei protejate, în vederea 
reducerii impactului asupra Centrului Istoric Roşia Montană. 

 Introducerea unei conducte de alimentare cu apă din râul Arieş. 

 Reducerea suprafeţei zonei industriale aferente Proiectului Roşia Montană în favoarea extinderii 
suprafeţei aferente zonei de protecţie a zonei protejate Centrul Istoric Roşia Montană. 

În sinteză, se apreciază că proiectul minier ce face obiectului planului urbanistic zonal analizat 
reprezintă o investiţie majoră în zona defavorizată Roşia Montană, investiţie care va genera 
oportunităţi viabile, directe şi indirecte, de îmbunătăţire pe termen lung a situaţiei socio-economice a 
comunităţii în condiţiile asigurării protecţiei mediului şi de soluţionare a problemelor poluării istorice a 
zonei. În acest context se menţionează că Proiectul Roşia Montană ce face obiectul PUZ analizat 
propune doar procesarea unor minereuri cu conţinut redus de aur, de până la 0,6 – 1,5 g/t Au în 
condiţii de rentabilitate economică. Totodată, conform prospecţiunilor efectuate până în prezent, în 
exteriorul carierelor proiectate se află rezerve de minimum 135 milioane tone de minereu. 

Menţinerea situaţiei actuale prin neimplementarea proiectului minier nu reprezintă o soluţie pentru 
dezvoltarea zonei şi cu atât mai mult nu se constituie într-o premisă pentru dezvoltarea durabilă a 
acesteia.  

Pentru a facilita clarificarea propunerilor Proiectului cu privire la valorificarea unor zăcăminte de 
minereu de slabă calitate, în condiţii avantajoase, mai jos se prezintă câteva consideraţii succinte cu 
privire la exploatarea rezervelor de aur din zona Roşia Montană de-a lungul istoriei 

În decursul istoriei de 2000 de ani de exploatare a zăcământului Roşia Montană, conţinuturile de aur 
şi tipul de mineralizaţie exploatat a fost diferit de la o perioadă la alta. Astfel, în perioada ocupaţiei 
romane s-au exploatat doar filoanele de dimensiuni mari cu conţinut ridicat în aur, având mii de 
grame de aur pe tonă. În perioada ocupaţiei austro-ungare s-a început exploatarea unor filoane de 
dimensiuni mai reduse sau a intersecţiilor filoniene cu îmbogăţiri locale ale conţinutului în aur, 
numite stockwork sau, în termeni populari, volburi, care aveau conţinuturi de aur de sute de grame 
pe ton a de minereu. În perioada dintre cele două războaie mondiale se exploatau aceleaşi tipuri de 
mineralizaţie, dar cu conţinuturi ceva mai sărace. Începând cu anii 1950, lucrările desfăşurate în 
subteran prin metoda “camere şi pilieri” au constat din exploatarea unor filoane mici, zone de 
volburi, dar cu conţinuturi din ce în ce mai reduse, până la 10 g/t. În aceste condiţii s-a început, la 
mijlocul anilor „70, exploatarea la suprafaţă, în cariera Cetate şi ulterior şi în cariera Cârnic, a unor 
mineralizaţii de până la cca. 5 g/t Au. Proiectul minier propus de RMGC va lărgi şi va adânci 
carierele Cetate şi Cârnic existente şi va începe activitatea în alte două cariere situate la nord de 
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cele menţionate, exploatând minereuri cu concentraţii reduse de aur, având în medie 1,5 g/t, acest 
conţinut mic fiind compensat de o cantitate mare de masă mineralizată.  

Începând cu anul 1997 şi până în 2004, RMGC a realizat un amplu program de cercetare geologică, 
finalizat prin realizarea unui calcul de resurse ce a evidenţiat o cantitate de cca. 350 milioane de 
tone de minereu auro-argentifer. Acest calcul de resurse a făcut obiectul unui Plan de dezvoltare al 
exploatării şi al unui Studiu de Fezabilitate, precum şi al unui Raport EIM care au evidenţiat doar o 
cantitate de cca. 215 milioane tone de rezerve care se pot exploata. Cantitatea de cca. 135 milioane 
tone de resurse rămân neexploatate din diverse motive, fie pentru a permite o zonă de protecţie mai 
largă pentru zona protejată, fie pentru că sunt localizate sub satul Roşia Montană, fie sunt 
considerate neeconomice în acest moment. Aceste resurse vor putea fi exploatate în viitor când se 
vor descoperi tehnologii mai performante.  

Proiectul Roşia Montană propune doar procesarea unor minereuri cu conţinut redus de aur.  

Programul de cercetare realizat a evidenţiat continuitatea zonelor mineralizate atât în adâncime, cât 
şi în extindere pe orizontală, zăcământul fiind deschis în toate direcţiile. Aceasta înseamnă că prin 
realizarea unor noi programe de explorare s-ar putea evidenţia noi resurse valorificabile economic.  

In concluzie, se poate constata că exploatarea zăcământului Roşia Montană a avut loc cu 
întreruperi, romanii părăsind zona pentru că au considerat zăcământul epuizat, apoi, acelaşi lucru s-
a întâmplat şi în perioada austro – ungară, ajungând la perioada modernă când exploatarea din 
subteran, cu costuri mai ridicate a fost înlocuită cu exploatarea în carieră (la suprafaţă), cu costuri 
mai reduse şi, totodată, subvenţionată de la bugetul statului. În iunie 2006 şi această exploatare a 
fost oprită, costurile de operare fiind mult prea mari pentru producţia realizată. Proiectul RMGC 
propune o exploatare de 13 milioane de tone de minereu procesate pe an, timp de 16 ani, tocmai 
pentru a compensa prin cantitate, calitatea săracă a minereului. Pentru viitor rămân neexploatate 
cele 135 milioane de resurse aflate în exteriorul carierelor proiectate de către RMGC şi potenţialul 
extrem de promiţător al mineralizaţiilor insuficient investigate până în prezent. 
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