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MEMORIU DE PREZENTARE 
     
 
 
 
1. INTRODUCERE 
 
 
1.1. Date de recunoaștere a documentației 
 
 Denumirea lucrării 
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA INDUSTRIALĂ ROȘIA MONTANĂ  
 
 Beneficiar 
S.C. ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.  
 
 Proiectant general 
S.C. IPROMIN S.A. 
  
 Proiectant de specialitate 
S.C. PROIECT ALBA S.A. 
 
 Subproiectanți, colaboratori 
S.C. AMEC Earth & Environmental S.R.L. 
 
 Data elaborării 
iunie 2006 – actualizare iulie 2010 
 
 
1.2. Obiectul PUZ 
 
 Solicitări ale temei program 
 
 Având în vedere reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism: 
• Plan Urbanistic General (PUG) pentru orașul Abrud și Plan Urbanistic Zonal pentru Zona de 
Dezvoltare Industrială Roșia Montană Gold Corporation S.A., aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 
Abrud nr. 43/18.07.2002; 
• PUG pentru comuna Roșia Montană și PUZ pentru Zona de Dezvoltare Industrială Roșia Montană 
Gold Corporation S.A., aprobate prin Hotărârile Consiliului Local Roșia Montană nr. 45/19.07.2002, nr. 
46/19.07.2002 și nr. 1/29.01.2009 cu privire la confirmarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 45 și 46/2002; 
• PUG pentru comuna Bucium, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bucium nr. 20/26.10.1999; 
• Plan de Amenajare a Teritoriului Județean aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 14 
din 28.02.2001, 
S.C. Roșia Montană Gold Corporation S.A. solicită elaborarea documentației de tip plan urbanistic zonal 
(PUZ) în vederea definirii reglementărilor urbanistice aplicabile în zona de studiu (descrisă în continuare), 
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necesare spre a permite lucrările ulterioare în scopul dezvoltării pe amplasamentul propus a următoarelor 
obiective:  
I. OBIECTIVE MINIERE: 
1. Lucrări de construire: 

1 Cariera CETATE și construcții conexe   
2 Cariera CÂRNIC și construcții conexe   
3 Cariera ORLEA și construcții conexe   
4 Cariera JIG și construcții conexe  
5 Cariera ȘULEI și construcții conexe   
6 Cariera PÂRÂUL PORCULUI și construcții conexe   
7 Halda CETATE și construcții conexe   
8 Halda CÂRNIC și construcții conexe   
9 Depozit deșeuri inerte și construcții conexe   
10 Uzina de procesare și construcții conexe  
11 Drum industrial acces uzină și construcții conexe   
12 Depozit de explozivi și construcții conexe   
13 Drumuri industriale și construcții conexe.  
14 Barajul și lacul Cetate și construcții conexe   
15 Canale colectare/deviere ape și construcții conexe   
16 Drum acces arie protejată și construcții conexe   
17 Alimentare cu apă industrială și construcții conexe   
18 Deviere L.E.A. 110 kV și construcții conexe   
19 Deviere DJ 742 și construcții conexe   
20 Sistemul iazului de decantare Corna și construcții conexe acestuia  

2. Lucrări de desființare:  
1 Dezafectare L.E.A. 110 KV  
2 Dezafectare DJ 742   

3. Lucrări de construire propuse provizorii: 
1 Depozit minereu sărac și construcții conexe   
2 Drumuri tehnologice de exploatare și construcții conexe   
3 Depozit de pământ și construcții conexe   
4 Stive de sol vegetal și construcții conexe   
5 Organizare de șantier și construcții conexe.  

  
  Zona studiată prin prezenta documentație de tip PUZ are o suprafață totală de 1.650,88 ha, fiind 
situată în cadrul următoarelor unități administrativ-teritoriale din județul ALBA: 
- orașul ABRUD - (localitatea componentă Gura Cornei) – UTR 2*1 având destinația industrie cu 
funcțiuni complementare, UTR 2*2 având destinația industrie cu funcțiuni complementare, precum și o 
suprafață de 757.740 m2 teren situat în extravilanul orașului Abrud, având destinația arabil, curți-construcții, 
drumuri, fânaț, păduri; 
- comuna ROȘIA MONTANĂ (satele Roșia Montană, Gura Roșiei, Bunta, Iacobești, Blidești, 
Bălmoșești, Țarina, Corna, Șoal) – UTR 1 având destinația zonă industrială cu funcțiuni complementare, 
UTR 2 având destinația zonă de protecție a zonei industriale, UTR 3 reprezentând zona istorica centrala cu 
statut de zona construita protejata precum și o suprafață de 6.096.650 m2 teren situat în extravilan, cu 
destinația arabil, curți-construcții, cimitire, drumuri, fânaț, păduri, ape, neproductiv; 
- comuna BUCIUM - extravilanul satelor Bucium Sat, Helești, Muntari, respectiv o suprafață de 6.110 
m2 teren situat în extravilan, având destinația arabil, curți-construcții, drumuri, fânaț, păduri. 
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 Solicitări ale temei-program  
 
 Prezenta lucrare urmărește să definească reglementările urbanistice aplicabile în zona de studiu, 
având în vedere propunerea de dezvoltare a unei exploatări miniere („Proiectul”), constând în principal în 
obiectivele enumerate mai sus, în condiții de deplină siguranță și care să îndeplinească toate cerințele 
impuse de legislația română și normele europene pentru asemenea obiective.  
 
 Prin temă se identifica amplasarea fiecărui obiectiv astfel: 
-  uzina de procesare se va amplasa între Valea Seliștei și Valea Nanului, mai ales datorită distanței 
scurte până la carierele Cârnic și Cetate, cât și datorită distanței mai reduse până la iazul de decantare care 
se va amplasa în Valea Cornei; 
-  carierele Cetate și Cârnic vor asigura extragerea minereului prin exploatare la zi, în cariera Cetate 
până în anul 14 de la data punerii în funcțiune a Proiectului, iar în cariera Cârnic până în anul 9 de 
funcționare a Proiectului (etapa I), având în imediata vecinătate:  
- 2 halde de steril, și un depozit de minereu sărac în sud-estul haldei Cetate 
- un depozit de deșeuri inerte (rezultate din construcții și demolări în faza de construcție a 

Proiectului) amplasat între cariera Cârnic, halda Cârnic și iazul de decantare; 
- carierele Jig și Orlea, făcând parte din etapa a II-a de dezvoltare a Proiectului, vor asigura 
extragerea minereului prin exploatare la zi după anul 9 (Jig), respectiv după anul 7 (Orlea); 
- sistemul iazului de decantare Corna – iazul și barajul iazului va fi construit pe etape și se va 
amplasa în Valea Cornei, la sud-sud-est de amplasamentul uzinei de procesare. Iazul de decantare va 
avea, în prima fază, o înălțime a barajului inițial de anrocamente de 78 m, urmând ca în faza finală 
înălțimea să fie de 185 m. Sterilele de procesare vor fi depozitate în iaz detoxificate și parțial deshidratate. 
Ultima înălțare a iazului va ajunge la cota finală de aproximativ 840 m peste nivelul mării și este proiectat 
pentru a asigura o capacitate de 250 Mt de steril tratat. În primii ani de exploatare, iazul va trebui sa 
asigure stocarea un volum de 1-1,5 milioane de metri cubi de apă industrială, necesari inițierii procesului 
tehnologic, de aceea barajul inițial va fi construit cu ecran de argilă (ca și la barajele de acumulare). Până 
la formarea plajei de sterile, depunerea acestora se va face subacvatic; 
- carierele de anrocamente sunt surse potențiale de agregate (andezit și gresii) pentru construirea 
barajului iazului de decantare a sterilelor, pentru lucrări de terasamente, precum și pentru utilizare în 
compoziția betoanelor. Pe baza studiilor geotehnice, Pârâul Porcului și amplasamentul Șulei sunt sursele 
din care se vor dezvolta viitoarele cariere de anrocamente pentru materiale de construcție; 
- stivele (haldele) de sol vegetal, în număr de patru, se vor amplasa în vecinătatea zonelor decopertate, 
în zone unde topografia favorizează dezvoltarea unui depozit stabil, una la sud-vest de cariera Șulei, două 
la sud de uzină și una la sud-est de barajul iazului de decantare; 
- barajul și iazul de colectare ape acide, cu rol de colectare a tuturor scurgerilor contaminate de 
pe valea Roșiei, este prevăzut cu rol de colectare a poluării istorice (scurgerile de ape acide din lucrările 
miniere vechi și din zona haldelor vechi de rocă sterilă existente în jurul carierelor Cetate și Cârnic), dar și 
pentru a putea colecta scurgerile cu potențial acid din zona haldei de rocă sterilă Cetate și a depozitului 
(haldei) de minereu sărac Cetate, construcția urmând a se amplasa în cel mai îngust punct al Văii Roșia, în 
aval de incinta de la orizontul 714; 
- depozitul de material explozibil se va amplasa adiacent drumului de acces la iazul de decantare 
Corna, la cca. 1 km sud de uzină, pe un teren într-o zonă relativ izolată, departe de operațiunile active și de 
zonele populate, dar cu acces ușor pentru livrarea de material pentru explozii; 
- canalele de colectare/deviere a apei vor asigura o gestionare responsabilă a resurselor de apă (vor 
evita contaminarea scurgerilor de suprafață convențional curate) și mărirea gradului de siguranță și 
protecție a barajelor din aval, cu rolul de: 
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• a reduce volumul de apă care intră în iazul de decantare, prin colectarea și devierea apei 
curate înainte de a fi drenată în iaz; canalele vor fi amplasate în partea de sud a iazului de 
sterile, pentru a colecta și distribui apa de suprafață în aval de barajul secundar de retenție; 

• a reduce volumul de apă care intră în iazul de colectare a apelor acide; canalele vor fi 
amplasate de-a lungul părții de nord a Văii Roșia, pentru a capta în pârâul Roșia apele de 
suprafață convențional curate, care nu vin în contact cu zonele afectate de minerit (scurgerile 
cu potențial caracter acid de la haldele de steril din jurul carierelor Cetate și Cârnic vor fi 
captate printr-un canal de descărcare în iazul de colectare ape acide); 

- devierea DJ742 se propune conform PUG Roșia Montană aprobat: DJ 107 I ( Bucium Sat ) – drum 
exploatare Roșia Poieni, drum nou care va asigura accesul vehiculelor dinspre drumul național DN 74. 
Drumul va fi redirecționat spre flancul sudic al culmii ce merge pe partea sud-estică a Văii Corna. Drumul 
va fi pavat și va face legătura cu drumul de exploatare Roșia Poieni, lungimea acestuia fiind de 6,65 km. 
Alternativa de drum ce urmează a fi aprobată prin prezentul PUZ va fi necesară datorită ocupării văii Corna 
de către iazul de decantare a sterilului, fiind singurul drum de acces între Exploatarea Minieră Roșia Poieni 
și drumul național DN 74, respectiv DN 74 A; 
- drum de acces la uzină este propus pe malul stâng al Văii Roșia, cu originea în drumul național DN 
74A, la Gura Roșiei; un tronson din traseul propus al drumului se suprapune peste traseul existent al căii 
ferate uzinale, care asigura transportul minereului la Gura Roșiei; 
- drumuri industriale pentru realizarea de accese corespunzătoare autovehiculelor de mare tonaj de la 
cariere la uzina de preparare, haldele de steril și iazul de decantare; 
- drum de acces arie protejată, pentru asigurarea accesului corespunzător din DJ742 în zona istorică 
protejată; 
- deviere LEA 110 kv existentă, care urmează să fie afectată de realizarea obiectivelor propuse, pe un 
traseu propus la limita de nord-vest a zonei industriale propuse. 
  Zona studiată este analizata în strânsă corelare cu zonele adiacente, în conformitate cu cerințele 
impuse prin documentațiile de urbanism existente. 
 
 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităților, pentru zona studiată 
 
 Prezenta lucrare urmărește să definească reglementările urbanistice aplicabile, având în vedere 
propunerea de dezvoltare a unei exploatări miniere în condiții de deplină siguranță și care să îndeplinească 
toate cerințele impuse de legislația română și normele europene pentru asemenea obiective. În acest scop, 
au fost avute în vedere prevederile planurilor și/sau programelor relevante pentru zona studiată, așa cum 
au fost analizate și prezentate și în raportul de mediu întocmit de S.C. AMEC Earth & Environmental S.R.L. 
 
 Dispoziții relevante pentru zona studiată, cuprinse în planuri și programe 
 
� Planul de încetare a activității la Exploatarea Minieră Roșia Montană, județul Alba 
 

Exploatarea Minieră Roșia Montană, operată de C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – Filiala 
Roșiamin S.A. Roșia Montană și-a încetat activitatea la data de 15 mai 2006. Încetarea activității s-a 
datorat, în special, angajamentelor României de aderare la UE referitoare la faptul de a nu mai permite 
funcționarea unor mine subvenționate de la bugetul statului. În conformitate cu cerințele Legii Minelor, a 
fost elaborat un plan de încetare a activității, care prevede demontarea echipamentelor și instalațiilor, 
precum și reabilitarea daunelor aduse mediului din cauza activității desfășurate, aceste obligații revenind 
C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva (conform Actului adițional nr. 3/14.10.2000 la Licența de concesiune 
pentru exploatare nr. 47/21.12.1998, transferată prin Ordinul Agenției Naționale de Resurse Minerale nr. 
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310/09.10.2000 de la C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, care devine societate afiliată, la S.C. Roșia 
Montană Gold Corporation S.A., care devine societate titulară). 

Programul tehnic de conservare include: 
Lucrări pentru conservarea minei 
Lucrări pentru protecția zăcământului și a suprafeței 

Lucrările miniere care necesită închiderea sunt: 
• Masivul Cetate: opt galerii și două depozite de exploziv; 
• Masivul Cârnic: 16 galerii și 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 și prin rambleiere. Un număr de 18 galerii sunt parțial sau total surpate, acestea urmând a fi închise 
prin împușcare pe o distanță de 10 m de la intrare. Celelalte lucrări vor fi închise cu plăci de beton.  
Lucrări pentru menținerea în funcțiune a lucrărilor miniere 

Lucrările miniere care necesită menținerea în funcțiune sunt galeriile care intră în programul de 
cercetare arheologică și care vor fi menținute în stare de funcționare în perioada în care se desfășoară 
programul de conservare, și anume: 

• Galeria Sfânta Cruce, cota +714 m; 
• Plan înclinat de acces la muzeu, cota +755 m; 
• Plan înclinat din incinta sediu, cota +760 m; 
• Galeria Vercheș, cota +853 m; 
• Galeria Cârnic, cota +957 m. 

Lucrările de întreținere constau în: 
• refacerea susținerii 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; 
• curățarea canalului de colectare și evacuare a apelor de mină; 
• încărcarea și transportul sterilului rezultat din activitatea de întreținere; 
• monitorizarea factorilor de mediu pe perioada conservării. 

Lucrări de conservare și menținere în stare de funcționare a construcțiilor, instalațiilor, utilajelor: 
Utilajele și instalațiile de la mina Roșia Montană și de la Uzina de procesare Gura Roșiei – 

transferate la alte unități sau valorificate prin vânzare imediat după încetarea activității; 
Utilajele de intervenție la suprafață la iazurile Valea Seliștei și Gura Roșiei – conservare și 

menținere în stare de funcționare prin revizii tehnice (ungere și reglare, reparații curente, piese de schimb, 
întreținere). 
Lucrări pentru creșterea stabilității iazului Valea Seliștei 

Lestarea taluzului exterior al barajului cu prism de anrocamente, pozate pe un filtru invers executat 
din deșeuri de carieră și balast. 
Lucrări pentru menținerea în stare de funcționare a instalațiilor pentru furnizarea energiei electrice 

Procurarea și montarea a șase transformatoare de putere 63 kVA, inclusiv accesorii pentru 
posturile de transformare Roșiamin, Gura Minei, Gura Roșiei, Cetate, Verkes, Aprăbuș. 
 

În adresa nr. 250.207/28.04.2010 transmisă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri către ARPM Sibiu, ca urmare a solicitării ARPM Sibiu se precizează: 
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- Obiectivul minier Roșia Montană, aparținând C.N.C.A.F. Minvest S.A. Deva – Filiala Roșiamin S.A. 
este cuprins în Strategia aprobată a industriei miniere – „Programul procesului de închidere și 
ecologizare a obiectivelor miniere din România în perioada 2008-2020” pentru finalizarea tuturor 
lucrărilor de închidere și ecologizare în anul 2013. 

- Închiderea și ecologizarea obiectivului (întreg perimetrul minier) au fost aprobate prin HG nr. 644/2007, 
având prevăzute următoarele cheltuieli aprobate, cu sursa de finanțare de la buget. 

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

- Pentru continuarea aplicării programului de închidere și ecologizare la obiectivul minier Roșia Montană, 
a fost prevăzută suma totală de 75.877.354 lei și a fost începută faza II prin elaborarea Proiectului 
Tehnic și începerea execuției etapei I din faza II – închiderea și ecologizarea iazurilor de decantare 
Gura Roșiei și Valea Seliștei. Pentru etapa II din faza II este în curs de elaborare Proiectul Tehnic ce 
are în vedere închiderea și ecologizarea incintelor Aprăbuș și Uzina de preparare. 

- Lucrările miniere, carierele, haldele de steril, reabilitarea drumurilor comunale și județene, stațiile de 
epurare ape de mină, reabilitarea muzeului și a aducțiunii de apă potabilă prevăzute inițial nu se mai 
pot executa, fiind cuprinse în perimetrul minier concesionat către S.C. Roșia Montană Gold Corporation 
S.A. 

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

- Lucrările din etapa II de închidere și ecologizare a obiectivului minier Roșia Montană – Filiala Roșiamin 
S.A. vor începe în funcție de sumele alocate de la buget pentru aceste activități și nu se vor executa 
decât lucrările din afara perimetrului concesionat către S.C. Roșia Montană Gold Corporation S.A., în 
cazul în care vor începe lucrările de exploatare sau vor fi în procedura de obținere a avizelor și 
acordurilor legale necesare. 

- Pentru lucrările de închidere și 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. Roșia Montană Gold 
Corporation S.A., din care se află în execuție lucrările de ecologizare a iazurilor Gura Roșiei și Valea 
Seliștei cu o sumă alocată de 27.445.648 lei. 

- Activitățile de închidere și ecologizare nu interferează cu activitățile S.C. Roșia Montană Gold 
Corporation S.A. 

 
Analiza compatibilității coexistenței celor două planuri, PUZ analizat și Planul de încetare a 

activității la Mina Roșia Montană, pune în evidență faptul că acestea sunt perfect compatibile, lucru 
afirmat clar și în adresa nr. 250.207/28.04.2010 transmisă de Ministerul Economiei, Comerțului și 
Mediului de Afaceri către ARPM Sibiu. 

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

Proiectul ce face obiectul planului urbanistic zonal analizat are prevederi clare referitoare la 
lucrările de închidere și de eliminare a daunelor aduse mediului de activitățile miniere anterioare din 
perimetrul zonei industriale.  
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În cazul în care Proiectul minier Roșia Montană nu va primi toate aprobările necesare pentru a fi 
implementat, lucrările de închidere și de ecologizare pentru toate obiectivele, din interiorul și din exteriorul 
zonei industriale (întregul perimetru minier), vor fi finanțate de la bugetul de stat. 
 
� Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Alba 
 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) al județului Alba cuprinde o serie de obiective de 
mediu pentru activitățile/facilitățile miniere, precum și acțiuni necesare pentru atingerea acestor obiective. 
Obiectivele de mediu și acțiunile menționate se referă la protecția calității apelor și a solului. 

Măsurile tehnice și operaționale pentru reducerea/eliminarea poluării mediului prevăzute în 
planurile de management de mediu, care fac parte integrantă din Proiectul minier Roșia Montană, 
includ serii de acțiuni concrete pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite de PLAM pentru 
activitățile/facilitățile miniere, precum și pentru atingerea altor obiective de mediu stabilite prin 
PLAM. 
 
� Planul Județean pentru Gestionarea Deșeurilor în Județul Alba 
 

Planul Județean pentru Gestionarea Deșeurilor în Județul Alba a fost elaborat de către APM Alba 
în anul 2002, fiind aprobat de către Consiliul Județean Alba. Planul a fost periodic revizuit de către APM 
Alba, nemaifiind însă supus aprobării Consiliului Județean. Planul realizează o diagnoză corectă a 
practicilor și tehnicilor utilizate în gestiunea deșeurilor municipale și industriale la nivelul județului, fără a 
propune totuși măsuri concrete privind eliminarea efectelor negative. 

Planul Județean pentru Gestionarea Deșeurilor nu a inclus în prognoza viitoarelor fluxuri de 
deșeuri și deșeurile generate ca urmare a implementării Proiectului minier Roșia Montană. 
 
� Proiecte privind gestionarea deșeurilor derulate în zona de interes 
 

În luna ianuarie 2005, consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale Abrud, Roșia Montană, 
Bucium și Ciuruleasa au aprobat indicatorii tehnico-economici și actul de asociere în vederea promovării 
proiectului „Sistem de colectare selectivă și amenajare stație de transfer în zona Abrud, Roșia Montană, 
Bucium, Ciuruleasa”. Proiectul a fost selectat și finanțat prin programul PHARE CES 2004, în prezent fiind 
în curs de desfășurare faza de proiect tehnic. Acest proiect prevede extinderea serviciilor de colectare a 
deșeurilor de la populație, implementarea colectării selective și transferul deșeurilor către un depozit 
autorizat (inițial era vorba despre depozitul Alba Iulia). În fazele inițiale, proiectul nu a avut în vedere 
introducerea în fluxul cantitativ a deșeurilor generate ca urmare a promovării Proiectului minier Roșia 
Montană. 

În anul 2005, Consiliul Județean Alba a inițiat elaborarea unui Studiu de fezabilitate la nivelul 
întregului județ, pentru organizarea unui Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Alba. În a 
doua parte a anului 2006, acest studiu a fost finalizat, neexistând însă o Hotărâre a Consiliului Județean 
pentru promovarea soluțiilor recomandate. Pentru rezolvarea acestei probleme, incluzând aici și 
posibilitatea asigurării unei finanțări, Consiliul Județean Alba a hotărât participarea în cadrul proiectului 
Technical assistance for the preparation of a minimum 5 projects in the solid waste sector - Financing 
Memorandum ISPA 2005/RO/16/P/PA/001. Acest proiect, finanțat din fondurile de preaderare ISPA, se află 
în stadiul de selecție a consultantului. 
 
� Strategia de dezvoltare economică, socială, culturală și spațială a județului Alba pe perioada 
2007-2013  
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Strategia de dezvoltare a județului Alba pe perioada 2007-2013 a fost adoptată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 209 din 20.12.2007. Strategia cuprinde obiective strategice, politici – 
programe – proiecte (inclusiv proiecte propuse a fi finanțate prin fonduri ale Uniunii Europene) pentru 
următoarele domenii: economic, social, cultural și spațial. 
Domeniul Economic 

Obiective strategice: 
- creșterea ratei ocupării, a calității și productivității muncii, prin educarea și formarea continuă a forței de 

muncă, corelarea ofertei de formare cu nevoile pieței muncii, promovarea adaptabilității și 
antreprenoriatului; 

- edificarea unei economii bazate pe cercetare și inovare; 
- crearea unei imagini vizibile atât pe plan intern, cât și internațional, a județului Alba, ca destinație 

turistică și asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului. 
Politici, programe, proiecte 
Forța de muncă: 

 Politica 1 – Susținerea dezvoltării forței de muncă în concordanță cu politicile de dezvoltare 
economică, cu programele: adaptabilitatea companiilor și a forței de muncă, promovarea culturii 
antreprenoriale și întărirea performanțelor manageriale (programe care includ 7 proiecte); 
 Politica 2 – Accelerarea procesului de integrare a forței de muncă prin măsuri active de ocupare, 
cu programele: atragerea și menținerea forței de muncă în județ, stimularea forței de muncă prin 
implementarea măsurilor active de ocupare și activarea grupurilor sociale vulnerabile, stimularea forței de 
muncă prin implementarea măsurilor active de ocupare și activarea grupurilor sociale vulnerabile, 
parteneriate cu unități de formare (programe care includ 13 proiecte). 

Industrie, Mediu de afaceri, Inovare: 
 Politica 1 – Creșterea productivității și capacității competitive a IMM, cu programele: Întreținerea și 
dezvoltarea infrastructurii de producție / Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor / Sprijin pentru 
implementarea standardelor europene / Îmbunătățirea accesului IMM la finanțare (programe care includ 13 
proiecte); 
 Politica 2 – Dezvoltarea antreprenoriatului, cu programul Sprijinirea antreprenorilor locali în 
dezvoltarea afacerilor (5 proiecte); 
 Politica 3 – Atragerea investițiilor străine de capital și îmbunătățirea accesului IMM pe piețele 
externe, cu programele: Stimularea exportului și promovarea oportunităților de investiție la nivelul județului / 
Marketingul județului - promovarea oportunităților de investiție la nivel de județ (programe care includ 5 
proiecte); 
 Politica 4 – Cercetare, dezvoltare, inovare pentru competitivitate, cu programele: Creșterea 
capacității de cercetare-dezvoltare și creșterea accesului întreprinderilor la CDI / Dezvoltarea infrastructurii 
de CDI (programe care includ 6 proiecte); 
 Politica 5 – Dezvoltarea societății informaționale și telecomunicațiilor, cu programul: Dezvoltarea 
tehnologiei informației și comunicațiilor - TIC în sectoarele public și privat (5 proiecte); 
 Politica 6 – Îmbunătățirea eficienței energetice, cu programele: Economisirea energiei, 
Valorificarea resurselor regenerabile de energie (programe care includ 5 proiecte). 

Turism: 
 Politica 1 – Îmbunătățirea și diversificarea produselor turistice din județul Alba, cu programele: 
Dezvoltarea unităților de cazare și îmbunătățirea serviciilor turistice / Creșterea atracțiilor turistice în județul 
Alba și dezvoltarea turismului cultural / Turismul activ și valorificarea patrimoniului natural și cultural 
(programe care includ 20 proiecte). Printre aceste proiecte se numără două care se referă și la zona Roșia 
Montană: proiectul T9 „Traseul Aurului în Munții Apuseni. Construcția și reabilitarea infrastructurii fizice, 
clădiri galerii și spațiilor de acces către obiective precum Muzeul aurului în comuna Bucium; Muzeul tehnicii 
Miniere în orașul Baia de Arieș; Muzeul mineritului și Galeriile Romane din comuna Roșia Montană” și 
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proiectul T10 „Organizarea de tabere pentru copii „Natura și experiența vizitei în mină” și promovarea 
turismului educațional ecologic (Roșia Montană, Abrud, Baia de Arieș, Zlatna). Program de aeraj mine și de 
reconstrucție a zonelor miniere în primă fază”. Proiectul T9 figurează în lista proiectelor pentru finanțare din 
fonduri structurale, beneficiarii acestor fonduri fiind Consiliul Județean Alba și consiliile locale ale 
localităților din Munții Apuseni, implicate.  
 Politica 2 – Promovarea potențialului turistic al județului la nivel național și internațional, cu 
programul: Marketing, promovare, informare (5 proiecte). 

Referitor la finanțarea dezvoltării economice, strategia menționează că bugetul Consiliului 
Județean Alba nu poate susține toate proiectele, fiind necesară recurgerea la identificarea unor surse de 
finanțare suplimentare. Pentru finanțarea diverselor proiecte de dezvoltare locală, autoritatea publică 
trebuie să identifice și să evalueze și surse alternative de finanțare. Printre exemplele de opțiuni, mai des 
întâlnite, de finanțare a investițiilor se numără: venituri curente (taxe și impozite locale, rezervele, 
surplusurile, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat), împrumuturile, alocațiile și alocații 
speciale de la bugetul de stat, vânzarea activelor, taxele speciale, leasing-ul, impozitarea avantajelor 
viitoare, parteneriatul public-privat și donațiile sau fondurile nerambursabile puse la dispoziție de diverse 
instituții naționale și internaționale. 
 
Domeniul Demografie și servicii publice  

Obiective strategice: 
 Dezvoltarea educației inițiale și continue, reducerea părăsirii timpurii a școlii și crearea 
oportunităților egale de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea asigurării premiselor generale pentru 
furnizarea competențelor și aptitudinilor relevante pentru piața muncii și în sprijinul dezvoltării societății 
bazate pe cunoaștere; 
 Reducerea migrației, atragerea și stimularea populației calificate și a tinerilor în județ, însoțite de 
creșterea natalității și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Alba; 
 Promovarea coeziunii sociale prin creșterea incluziunii persoanelor dezavantajate și combaterea 
discriminării, externalizarea serviciilor sociale la nivel mic și permanentizarea relației cu partenerii 
economici și sociali, în vederea asigurării echilibrului între cerințele economiei de piață și cele ale protecției 
și solidarității sociale; 
 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației județului Alba în special prin dezvoltarea educației 
pentru sănătate cu accent pe prevenirea îmbolnăvirilor, creșterea calității și ofertei de servicii medicale și 
ameliorarea disparităților în teritoriul județului; 
 Pregătirea antiinfracțională a populației, în special a minorilor și tinerilor, în vederea reducerii 
numărului de infracțiuni și a participării la săvârșirea acestora și susținerea dezvoltării serviciilor de 
orientare, supraveghere și sprijin; 
 Modernizarea și creșterea capacității serviciilor de transport public și asigurarea legăturilor de 
transport rutier între orașele și comunele județului în funcție de necesitățile populației, în corelație cu 
transportul interjudețean și pentru facilitarea desfășurării activităților economice. 

Politicile, programele și proiectele vizează următoarele domenii:  
- educația; 
- sănătatea publică; 
- asistența socială; 
- siguranța cetățeanului; 
- transportul public. 
 
Domeniul Agricultură și dezvoltare rurală  

Obiective strategice: 
 Pilonul 1 – Competitivitate economică, cu obiectivul: Promovarea creșterii economice;  
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 Pilonul 2 – Competența comunității, cu obiectivele: consolidarea capacității de conducere a 
comunităților, completarea accesului la serviciile de sănătate, dezvoltarea serviciilor de educație;  
 Pilonul 3 – Calitatea vieții, cu obiectivele: ridicarea nivelului de echipare cu utilități de bază a 
zonelor rurale, păstrarea echilibrului dintre activitățile economice și mediul natural. 

Proiectele propuse sunt în acord cu PNDR și au surse financiare coordonate cu axele prioritare a 
PNDR, POR și POS Mediu. 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 Roșia Montană. 
 
Domeniul Cultură  

Obiective strategice: 
- reabilitarea, protejarea și valorificarea specificității patrimoniului cultural județean, tangibil și intangibil; 
- întărirea impactului și contribuției culturii la îmbunătățirea educației, sănătății, siguranței cetățenilor și 

calității mediului; 
- realizarea și promovarea unei mărci culturale a județului în peisajul cultural european. 

Nu sunt prevăzute proiecte adresate în mod specific zonei Roșia Montană.  
În strategie se precizează că implementarea proiectelor culturale se poate realiza numai prin 

parteneriate între administrația centrală și administrațiile locale (pentru reabilitarea patrimoniului construit), 
între sectorul public și cel privat pentru dezvoltarea turismului etc. De asemenea, pentru finanțare este 
necesară și atragerea sectorului privat. 
 
Domeniul Mediu 

Obiective strategice: 
- menținerea integrității ecosistemelor printr-un management eficient al resurselor naturale; 
- decuplarea presiunilor negative asupra resurselor de mediu generate de creșterea economică; 
- îmbunătățirea calității informației în luarea deciziilor: măsurarea progresului prin indicatori; 
- interfața socială și de mediu: îmbunătățirea calității vieții; 
- interdependența „globală” a mediului: îmbunătățirea guvernării și cooperării.  

Politici 
Obiectivul 1: 

- schimbări climatice: reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de seră (GHG); îndeplinirea 
obligațiilor ce revin din Convenția Cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice; dezvoltarea 
tehnologiilor, a instrumentelor de piață și a altor soluții inovatoare pentru abordarea schimbărilor 
climatice, avându-se în vedere combinarea acțiunilor în scopul reducerii consumurilor de energie și 
promovarea tehnologiilor eficiente, cu emisii reduse de GHG. 

- apă: managementul resurselor de apă proaspătă, astfel încât să se asigure calitatea apei destinate 
consumului uman și a ecosistemului acvatic; protejarea, restaurarea și prevenirea deteriorării tuturor 
cursurilor de apă subterane și supraterane. 

- biodiversitate: menținerea, restaurarea și creșterea diversității ecosistemelor, speciilor și materialului 
genetic; reducerea semnificativă a pericolelor de pierderi de habitat, fragmentare, schimbarea 
destinației terenurilor, poluare și dispariția speciilor sălbatice cu care se confruntă ecosistemele și 
speciile lor. 

Obiectivul 2: 
- agricultură: reducerea progresivă a efectelor negative ale producției agricole astfel încât funcțiile 

ecosistemelor să fie protejate, asigurând totodată producția agricolă necesară; extinderea utilizării 
tehnologiilor și practicilor de management pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu, asigurând în 
același timp faptul că noile tehnologii, precum organismele modificate genetic nu determină riscuri 
asupra sănătății umane sau a mediului. 
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- transport: reducerea semnificativă a efectelor transportului asupra sănătății umane și a mediului, mai 
ales în legătură cu poluarea aerului și schimbările climatice, mai ales prin îmbunătățirea tehnologiilor și 
prin managementul cererii de transport; evitarea depășirii valorilor limită prevăzute de standardele de 
calitatea aerului și de zgomot, pentru evitarea producerii eutrofizării, acidifierii și a formării ozonului 
troposferic, prevenirea fragmentării habitatelor. 

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

Obiectivul 3: 
- folosirea indicatorilor de mediu și a valorilor țintă pentru măsurarea progresului; 
- sprijinirea politicilor naționale cu privire la răspunderea de mediu în directă legătură cu obiectivele 

naționale și angajamentele internaționale. 
Obiectivul 4: 

- abordarea legăturilor dintre condițiile și tendințele de mediu și sociale și a impactului social al politicilor 
de mediu pentru îmbunătățirea sănătății umane; 

- asigurarea echității de mediu, crearea de locuri de muncă, accesul la informații, participarea publicului 
la decizia de mediu, accesul la justiție pe probleme de mediu, educația de mediu, toate acestea 
contribuind la creșterea calității vieții.  

Obiectivul 5: 
- implementarea unor programe de creștere a capabilității de conducere/ management privind resursele 

umane și instituționale; 
- diseminarea periodică, dar continuă, a celor mai bune practici realizate în domeniul mediului, la nivel 

local/județean/regional/național; 
- administrația locală încurajează firmele să adopte standarde înalte de performanță în domeniul 

managementului mediului; 
- firmele trebuie să fie făcute responsabile pentru degradarea mediului cauzată de propriile lor activități, 

administrația trebuind să organizeze mecanisme de control care să oblige firmele să reducă efectele 
negative asupra mediului. 

Programe și proiecte 
Programele și proiectele se referă la: alimentare cu apă, canalizare, epurare ape uzate, 

managementul deșeurilor, reabilitarea siturilor contaminate (Zlatna, Ocna Mureș, Roșia Poieni, Valea 
Sărtașului), dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management în vederea protejării biodiversității și 
Natura 2000, protecția împotriva inundațiilor (planuri management riscuri pentru Mureș, Ampoi, Arieș), 
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 Roșia Montană. 
 
Domeniul Dezvoltare spațială 

Obiectivele strategice de dezvoltare durabilă sunt clasificate în trei categorii: 
- obiectiv strategic de dezvoltare spațială; 
- obiective sectoriale referitoare la aspectele de management legate de infrastructura de transport, 

echipare edilitară, infrastructura de educație și sănătate, infrastructura economică, de mediu, precum și 
de management public; 

- obiective specifice pentru comunități urbane și rurale.  
Obiectivul strategic de dezvoltare spațială are în vedere parteneriatul în amenajarea teritoriului prin 

asigurarea accesului egal la infrastructură și cunoaștere, precum și managementul prudent privind 
patrimoniul natural și cultural. Se prevede consolidarea unui sistem teritorial policentric, atractiv și 



  

PPRROOIIEECCTT  NNRR..  44772299//22000066  --  44991100//22001100  
  PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  ZZOONNAALL  --  ZZOONNAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALLĂĂ  RROOŞŞIIAA  MMOONNTTAANNĂĂ    

MMEEMMOORRIIUU  DDEE  PPRREEZZEENNTTAARREE  
  

  

 
Copyright  2010 PROIECT ALBA SA  

  
 

 

 

16

competitiv pe baza colaborării și coordonării instrumentelor de planificare și a programelor de investiții de 
capital pe (1) Coridoare de dezvoltare și (2) Poli de dezvoltare în județ.  

Se prevede dezvoltarea: 
- coridorului economic Alba Iulia – Aiud – Blaj, în cadrul formelor de asociere comunitară urban-rural 

înființate: Asociația Intercomunală de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA), Subregiunea Sebeș, Microregiunea 
Blaj. 

- polului de dezvoltare urbană: Zona de Cooperare Urbană Abrud – Câmpeni, ca parte a Subregiunii 
Apuseni (Arieșeni, Gârda, Scărișoara, Albac, Horea, Poiana Vadului, Vadu Moților, Vidra, Avram Iancu, 
Sohodol, Ciuruleasa, Bistra, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieș, Lupșa). 

- polului de dezvoltare rurală: Comuna Arieșeni, ca parte a Subregiunii Apuseni (Arieșeni, Gârda, 
Scărișoara, Albac, Horea, Poiana Vadului, Vadu Moților, Vidra, Avram Iancu, Sohodol, Ciuruleasa, 
Bistra, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieș, Lupșa). 

- zonei de dezvoltare turism de nișă: Zona Munților Sebeș (proiectul Poarta Raiului). 
- Obiectivele sectoriale avute în vedere sunt: 
- creșterea accesibilității teritoriului județean către coridoarele de transport europene și naționale, 

coroborată cu creșterea mobilității între unitățile administrativ teritoriale componente; 
- reducerea disparităților teritoriale prin îmbunătățirea infrastructurii utilităților și a serviciilor publice de 

bază; 
- susținerea creșterii economice; 
- asigurarea condițiilor de prezervare, de reabilitare și de extindere a patrimoniului natural existent; 
- identificarea formelor de valorificare, protejare și promovare a specificității patrimoniului cultural 

județean, tangibil și intangibil, în peisajul cultural european; 
- coordonarea indicatorilor de performanță din administrația publică locală cu cei practicați în Statele 

Membre. 
Detaliile privind obiectivele de dezvoltare rurală, economică, culturală, socială și de mediu sunt 

prezentate în celelalte capitole ale strategiei (conform domeniilor prezentate mai sus). Politicile, programele 
și proiectele au în vedere atingerea obiectivelor strategice, sectoriale și specifice ale dezvoltării spațiale a 
județului. Acestea sunt în concordanță cu PNDR, POR și POS Mediu, precum și cu cele identificate în 
strategie pentru atingerea obiectivelor din domeniile economic, dezvoltare rurală, social, cultural, mediu. 
Între proiectele asociate dezvoltării spațiale a județului nu există proiecte care să se adreseze în mod 
specific zonei Roșia Montană. 
 

Referitor la legătura dintre PUZ și Strategia de dezvoltare economică, socială, culturală și spațială 
a județului Alba, se constată că între obiectivele PUZ și unele dintre cele aferente Strategiei de dezvoltare 
a județului Alba există o anumită convergență. Astfel, se remarcă faptul că principalul obiectiv al PUZ, și 
anume facilitarea implementării unei activități industriale în condiții de protecție a mediului (prin 
reglementarea din punct de vedere urbanistic) în raza unităților administrativ-teritoriale comuna Roșia 
Montană, orașul Abrud și comuna Bucium, precum și efectele benefice estimate ale acestei activități 
asupra mediului social și economic din zonă au ca finalitate tocmai dezvoltarea pe termen lung atât a 
localităților rurale, cât și a celor urbane din areal. 

Implementarea propunerilor PUZ și ale proiectului ce face obiectul PUZ vor contribui la: 
- dezvoltarea și diversificarea activităților economice și de servicii, generate de cerințele permanente de 

bunuri și servicii pentru desfășurarea activităților de extragere și de procesare a minereului; 
- dobândirea de către localnici a noi competențe și abilități, atât în domeniul industrial, cât și în domeniul 

comercial; 
- reabilitarea siturilor și a factorilor de mediu poluați istoric din areal; 
- dezvoltarea activităților industriale în condiții de protecție a mediului și a sănătății umane; 
- reabilitarea mediului după închiderea activităților miniere; 
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- creșterea generală a bunăstării în comunitate ca urmare a creierii de noi locuri de muncă și a creșterii 
veniturilor bugetare, favorizând implementarea unor proiecte pentru dezvoltarea comunității; 

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

- realizarea de parteneriate public-private. 
În concluzie, propunerile PUZ sunt în concordanță cu o serie de obiective prevăzute pentru 

dezvoltarea județului Alba, dezvoltarea economică și socială a zonei Roșia Montană contribuind la 
dezvoltarea generală a județului. 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 finanțare private. 
 
� Planul strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roșia Montană 2008-2013 
 

Planul strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roșia Montană, adoptat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 16/2008, urmărește să mențină o viziune clară a destinelor comunității și a teritoriului în 
termeni cât mai concreți și preciși. Are obiectivul de a orienta activitățile tuturor celor implicați în destinele 
comunității în beneficiul și în interesul comunității. Planul strategic de dezvoltare socio-economică al 
comunei Roșia Montană este un document important, deoarece reprezintă politici locale, direcții de acțiune 
care vor trebui aplicate în următorii ani.  

Planul cuprinde șase direcții prioritare: 
DS 1: Valorificarea și promovarea potențialului localității; 
DS 2: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor și creșterea calității serviciilor; 
DS 3: Facilitarea dezvoltării mediului economic local; 
DS 4: Întărirea coeziunii comunității și mobilizarea spre acțiuni comune; 
DS 5: Crearea capacității locale pentru gestionarea dezvoltării; 
DS 6: Elaborarea și aprobarea reglementărilor urbanistice specifice. 

În concordanță cu viziunile conturate în cadrul planului de dezvoltare, direcția strategică prioritară o 
reprezintă „Valorificarea și promovarea potențialului localității Roșia Montană” (DS1), cu cele trei 
componente: mediatizare potențial economic (inclusiv resurse naturale) și oportunități locale de dezvoltare, 
reabilitare și punere în valoare a patrimoniului cultural și amenajare obiective cu potențial turistic, inclusiv 
conservarea monumentelor naturale Piatra Corbului și Piatra Despicată.  

Direcția strategică „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor și creșterea calității serviciilor” 
(DS2) include trei componente: reabilitare infrastructuri de acces (inclusiv amenajarea de căi de acces 
pentru valorificarea resurselor naturale), reabilitarea și extinderea rețele apă-canal, reabilitare/construire 
clădiri de interes public, echipamente edilitare.  

Direcția strategică „Facilitarea dezvoltării mediului economic local” (DS3) include trei componente: 
planificare acțiuni în vederea atragerii de noi investiții, dezvoltare spirit antreprenorial local, dezvoltare de 
proiecte în parteneriat public-privat. 

Direcția strategică „Întărirea coeziunii comunității și mobilizarea spre acțiuni comune” (DS4) include 
trei componente: asigurarea transparenței actului decizional, comunicarea transparentă și eficientă 
privitoare la proiectul minier în comunitate, planificare și derulare de acțiuni cu implicare civică. 

Direcția strategică „Crearea capacității locale pentru gestionarea dezvoltării” (DS5) include două 
componente: înființare serviciu specializat în gestionare de proiecte/programe, planificare și atragere 
resurse financiare.  

Direcția strategică „Elaborarea și aprobarea reglementărilor urbanistice specifice” (DS6) include 
revizuirea planului urbanistic general și a planurilor urbanistice zonale și de detaliu.  
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Planul strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roșia Montană include un plan de 
acțiuni, cu termene, costuri, responsabilități. Între acțiunile prevăzute în cadrul direcției strategice „Întărirea 
coeziunii comunității și mobilizarea spre acțiuni comune” sunt incluse următoarele acțiuni cu privire la 
proiectul minier: 
- inițierea/continuarea unor întâlniri/discuții referitoare la evoluția proiectului; 
- identificarea obiectivelor comune/oportunități de parteneriate/colaborare; 
- inițierea unui forum la inițiativa comunităților locale, în care să se exprime comunitatea cu privire la 

evoluția proiectului (lunar). 
Responsabilitatea realizării acestor acțiuni revine primarului, Consiliului Local și RMGC, marcându-

se astfel interesul autorităților și al comunităților pentru proiectul ce face obiectul PUZ analizat. 
 
Analizând comparativ propunerile și măsurile prevăzute de PUZ cu direcțiile strategice și cu 

planul de acțiuni pentru dezvoltarea socio-economică a comunei Roșia Montană se constată că 
acestea se corelează și converg către același scop: dezvoltarea socială și economică a comunei 
Roșia Montană.  

Astfel, propuneri, măsuri și beneficii asociate proiectului ce face obiectul PUZ, precum:  
- identificarea, protejarea, conservarea și valorificarea valorilor de patrimoniu arheologic, arhitectonic și 

cultural, precum și a monumentelor naturale; 
- acordarea de sprijin economic și social persoanelor afectate de proiect; 
- implicarea în viața socială și economică a comunei;  
- dezvoltarea și extinderea extragerii minereului de aur și de argint în sistem carieră, precum și 

procesarea acestuia, pe baza celor mai bune tehnici disponibile și cu implementarea tuturor măsurilor 
necesare pentru protejarea sănătății populației și a stării și calității factorilor de mediu; 

- eliminarea daunelor ecologice generate de activitățile miniere anterioare; 
- sprijinirea dezvoltării economice în scopul promovării activităților de dezvoltare durabilă; 
- generarea de beneficii economice – venituri directe și indirecte provenite din taxe, impozite și 

redevențe, crearea de noi de locuri de muncă atât în domeniul construcției și operării minei, cât și în 
domeniul activităților auxiliare ; 

- instruirea și dobândirea de noi abilități – proiectul va crea un număr însemnat de locuri de muncă 
temporare și permanente care vor necesita o instruire intensivă în domeniul celor mai noi metode de 
extracție minieră și procesare a minereului, în domeniul siguranței în exploatare și întreținere, în 
domeniul protecției mediului și al protecției muncii, al controlului și conștientizării problemelor legate de 
managementul și monitorizarea mediului, precum și al managementului calității produselor, această 
forță de muncă înalt calificată, precum și dezvoltarea unei exploatări miniere moderne și bine 
gestionate urmând a contribui la formarea în România a unei abordări manageriale noi și a unui grup 
de specialiști cu abilități și calificări competitive pe plan internațional; 

- colectarea, prezentarea și expunerea vestigiilor și artefactelor arheologice și a altor elemente de 
moștenire istorică;  

- atragerea de investiții străine directe 
vor contribui direct și indirect, pe termen scurt, mediu și lung, la atingerea multora dintre dezideratele 
comunității locale, exprimate prin planul strategic de dezvoltare. 
 Încă de la începutul activităților, se va produce o creștere economică directă, prin ocuparea forței 
de muncă și prin creșterea veniturilor la bugetele locale și la bugetul de stat. Totodată, oportunitățile pentru 
dezvoltarea unor activități de mică producție, comerț și servicii vor genera condițiile pentru o dezvoltare 
economică și socială stabilă, pe termen lung, care se va manifesta și după încetarea activităților miniere.  
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� Planul strategic de dezvoltare socio-economică a orașului Abrud pentru perioada 2007 – 
2013  
 

Principalele elemente ale planului strategic sunt reprezentate de direcțiile strategice și de planul de 
acțiune pentru atingerea obiectivelor stabilite prin direcțiile strategice.  

Direcțiile strategice stabilite pentru dezvoltarea orașului Abrud sunt: 
- eficientizarea rețelei de apă – canal; 
- planificarea finanțărilor și atragerea de fonduri; 
- elaborarea și aplicarea strategiei de mediu; 
- valorificarea resurselor locale și dezvoltarea IMM; 
- promovarea potențialului economic și turistic al localității Abrud; 
- dezvoltarea resurselor umane; 
- modificarea Planului Urbanistic General; 
- colaborări interne și internaționale pe bază de parteneriate și asocieri. 

Singurele referiri ale Planului strategic de dezvoltare socio-economică a orașului Abrud care au o 
anumită tangență cu zona Roșia Montană sunt, pe de o parte, cele legate de dezechilibrele sociale și 
economice existente, iar pe de altă parte, unele activități propuse pentru dezvoltarea resurselor umane. 

Astfel, în ceea ce privește situația existentă, planul menționează dezechilibrele sociale și 
economice generate de creșterea șomajului ca urmare a închiderii activităților miniere de la Roșia Montană 
și de la Roșia Poieni. Dat fiind că orașul are caracter monoindustrial, majoritatea populației active lucrând 
în domeniul minier, închiderea acestor activități a afectat în mod substanțial situația socială și economică 
din oraș. În scopul ameliorării acestei situații, planul strategic prevede acțiuni de reconversie profesională, 
cursuri de recalificare în domenii solicitate pe piața muncii, acțiuni de încurajare a spiritului antreprenorial, 
de valorificare a resurselor locale existente, de dezvoltare a IMM.  
 

Unele dintre acțiunile prevăzute de Proiect cu privire la dezvoltarea durabilă a comunității se 
corelează cu acțiunile prevăzute de Planul strategic de dezvoltare socio – economică a orașului 
Abrud, menționate mai sus. Implementarea Proiectului va contribui la dezvoltarea socială și 
economică a tuturor comunităților din zonă, prin crearea condițiilor de dezvoltare a unor noi 
activități industriale, comerciale și de servicii solicitate de proiect. 

 
În ceea ce privește strategia de mediu, activitățile prevăzute de Planul strategic de dezvoltare 

socio-economică a orașului Abrud se referă la: elaborarea și aplicarea strategiei de mediu, educarea 
populației în legătură cu gestionarea deșeurilor, conștientizarea acesteia privind problemele de mediu, 
aplicarea regulamentului de gospodărire a orașului, monitorizarea video a zonelor vulnerabile. Nu se fac 
referiri specifice cu privire la Proiectul minier care face obiectul prezentului plan urbanistic zonal „ PUZ 
Zona Industrială Roșia Montană”. Strategia de mediu propusă spre elaborare nu este disponibilă.  

În ceea ce privește modificarea PUG Abrud, planul strategic nu face nici o referire legată de 
prezentul plan urbanistic zonal „PUZ Zona Industrială Roșia Montană”, care prevede amplasarea pe 
teritoriul administrativ al orașului Abrud a unei porțiuni din iazul de decantare a sterilelor de procesare, a 
iazului secundar de retenție și a lagunelor de tratare. În acest sens, se face precizarea că Planul Urbanistic 
General Abrud actualizat include aceste facilități aferente zonei industriale Roșia Montană, iar prezentul 
plan urbanistic zonal „PUZ Zona Industrială Roșia Montană” respectă prevederile cuprinse în noul plan 
urbanistic general al orașului Abrud și în regulamentul de urbanism pentru orașul Abrud. 
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� Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Roșia Montană – 2010 și Planul de 
analiză și acoperire a riscurilor al județului Alba 
 

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

Analiza riscurilor inclusă în plan indică următoarele categorii de riscuri: 
- riscuri naturale – principalele riscuri naturale identificate sunt inundațiile și alunecările de teren; 
- riscuri tehnologice – riscuri de transport produse periculoase pe DN 74A și 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: acțiuni de protecție și intervenție, 
zone de acoperire a riscurilor, responsabilități, etape de realizare a acțiunilor, logistica acțiunilor. 

Referitor la legătura dintre PUZ și Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Roșia 
Montană – 2010 se precizează: 
- amplasamentul PUZ este afectat în prezent de riscurile naturale (inundații și alunecări de teren) 

identificate în Planul de analiză și acoperire a riscurilor și de riscurile tehnologice generate de poluarea 
apelor de către vechile lucrări miniere, identificate în acest plan; 

- prin Planul de analiză și acoperire a riscurilor nu au fost stabilite responsabilități de acoperire a 
riscurilor; 

- planul de analiză și acoperire a riscurilor nu include riscuri legate de activitățile propuse prin PUZ, 
deoarece acestea încă nu au fost implementate.  

- în legătură cu acest ultim aspect, se precizează: 
- planurile de analiză și acoperire a riscurilor au în vedere numai riscurile existente, nu și pe cele 

generate de o activitate viitoare.  
- conform legislației specifice în vigoare (Legea nr. 481/2004, HG nr. 642/2005, OM nr. 132/2007) 

planurile de analiză și 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 activităților propuse prin PUZ analizat, Consiliul Local și Primăria 
comunei Roșia Montană vor dispune identificarea eventualele riscuri asociate acestor activități și 
actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Roșia Montană. 

Referitor la Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Alba, se menționează că, în 
conformitate cu legislația în vigoare, planurile județene se elaborează pe baza planurilor transmise de 
autoritățile unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului. Ca urmare, considerațiile privind legătura 
dintre PUZ și Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Roșia Montană sunt valabile și pentru 
Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Alba. 
 
� Programe locale și naționale de sănătate 
 

Nu sunt disponibile planuri sau programe de sănătate pentru județul Alba sau pentru comuna 
Roșia Montană mai mult sau mai puțin recente. Singurele programe disponibile sunt programele naționale 
de sănătate pentru anul 2009, care nu au prevederi specifice în funcție de zonă.  
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Planuri și programe la nivel regional 
 
� Programul Operațional Regional 2007-2013 
 

Obiectivul strategic al Programului Operațional Regional (POR) constă în sprijinirea unei dezvoltări 
economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile a regiunilor de dezvoltare ale României, corespunzător 
nevoilor acestora și resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creștere, prin 
îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și 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 și a munci. 

Obiectivul strategic al POR este orientat spre crearea a 15.000 locuri de muncă până la sfârșitul 
anului 2015 și prevenirea creșterii disparităților interregionale în termeni de PIB/locuitor în perioada 2007-
2013. Pentru atingerea obiectivului strategic al POR, au fost stabilite următoarele obiective specifice: 
- Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări 

policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a regiunilor de dezvoltare; 
- Îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în particular a accesibilității centrelor urbane și a 

legăturilor cu zonele înconjurătoare; 
- Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor; 
- Creșterea competitivității regiunilor ca locuri pentru afaceri; 
- Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor. 

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

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere; 
2. Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și local; 
3. Îmbunătățirea infrastructurii sociale; 
4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local; 
5. Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; 
6. Asistență tehnică. 

Axa prioritară 1  
Are ca scop creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii 

urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor 
de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului. Domeniile majore de intervenție sunt planurile integrate de 
dezvoltare urbană, care vor trebui implementate prin proiecte care se referă la următoarele tipuri de 
activități: 
- reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban; 
- dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
- reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și îmbunătățirea serviciilor 

sociale. 
Domeniile de intervenție asociate Axei prioritare 1 nu influențează și nu sunt influențate de PUZ 

analizat. Cu toate acestea, se poate afirma că propunerile PUZ vor contribui la dezvoltarea durabilă a 
mediului de afaceri, deși nu într-o localitate urbană, ci într-o localitate rurală, dar cu posibile influențe 
pozitive și în localități urbane din zonă.  

Axa prioritară 2  
Vizează creșterea gradului de accesibilitate a regiunilor, al mobilității populației, bunurilor și 

serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.  
Domeniul major de intervenție constă în reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi 
urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură. 
PUZ analizat prevede rezolvarea problemelor de circulație din areal, având o serie de obiective principale: 
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- realizarea legăturii cu drumurile naționale DN 74 A și DN 74 în condiții de confort optim și 
siguranța circulației, implicând și devierea drumului județean DJ 742 și reconstruirea acestuia 
la standardele actuale; 

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

Atingerea acestor obiective va influența pozitiv condițiile și siguranța circulației pe tronsoanele de 
drumuri naționale din zonă și pe drumul județean DJ 742. 

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

Axa prioritară 3  
Vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind 

astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii 
serviciilor de sănătate, educație, sociale și pentru siguranță publică în situații de urgență. 

Principalele domenii de intervenție sunt: 
- reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 
- reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
- îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de 

urgență; 
- reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, 

universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 
Măsurile pentru diminuarea impactului activităților industriale din amplasamentul PUZ asupra 

populației vizează, între altele, crearea pentru lucrători (angajați cu prioritate din comunitățile locale) a unor 
servicii de sănătate și a infrastructurii aferente, îmbunătățirea formării și calificării profesionale, conducând 
la creșterea capacității pentru satisfacerea cerințelor RMGC și ale altor agenți economici. Aceste măsuri 
sunt, deși strict locale și de mică anvergură în comparație cu scara de aplicație aferentă Axei prioritare 3, 
sunt în concordanță cu domeniile de intervenție prevăzute de aceasta. 

Axa prioritară 4 
Are ca scop înființarea și dezvoltarea structurilor de afaceri de importanță regională și locală, 

reabilitarea siturilor industriale și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale regionale și locale, pentru a facilita 
crearea de noi locuri de muncă și creșterea economică durabilă. 

Principalele domenii de intervenție sunt: 
- dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanță regională și locală; 
- reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități; 
- sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. 

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

Axa prioritară 5 
Vizează în principal valorificarea și promovarea durabilă a patrimoniului cultural și a resurselor 

naturale cu potențial turistic, precum și îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de cazare și agrement, 
în vederea creșterii atractivității regiunilor, dezvoltării economiilor locale și creării de noi locuri de muncă. 

Principalele domenii de intervenție sunt: 
- restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe; 
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- crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a 
resurselor naturale și pentru creșterea calității serviciilor turistice; 

- promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare pentru creșterea 
atractivității României ca destinație turistică. 

Propunerile și măsurile PUZ cu privire la conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului 
cultural, arheologic și istoric din zona Roșia Montană, modificarea perimetrelor destinate activităților 
industriale în scopul protejării valorilor de patrimoniu și a monumentelor naturale, instituirea Zonei Protejate 
și a zonei tampon dintre perimetrul industrial și Zona Protejată, având ca efect crearea condițiilor pentru 
promovarea și valorificarea potențialului turistic al zonei se corelează cu domeniile de intervenție aferente 
Axei prioritare 5. Implementarea acestor propuneri și măsuri ale PUZ, coroborată cu efectele pozitive ale 
viitoarelor activități asupra mediului economic și social al comunităților va determina creșterea posibilităților 
financiare ale autorităților locale și ale populației pentru dezvoltarea turismului, cu efecte benefice la nivel 
local, județean și regional.  

Axa prioritară 6  
Vizează sprijinirea implementării transparente și eficiente a Programului Operațional Regional. 

Asistența tehnică se adresează Autorității de management al POR și Organismelor intermediare.  
Între domeniile de intervenție aferente Axei prioritare 6 și propunerile PUZ nu există nici o legătură.  

 
În concluzie, se constată că, în mare parte, propunerile și măsurile PUZ analizat se 

corelează și se subsumează celor mai multe dintre domeniile de intervenție ale axelor prioritare 
asociate POR, cu mențiunea că implementarea acestor propuneri și măsuri se va realiza exclusiv cu 
mijloacele financiare ale RMGC. Atingerea obiectivelor PUZ va avea, în principal, efecte locale, dar 
și efecte pozitive pentru județul Alba și pentru Regiunea 7 Centru, precum și la nivel național. 
Aceste efecte se vor materializa cu deosebire prin creșterea veniturilor la bugetele locale și la 
bugetul de stat.  
 
� Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș 
 

Planul de management al bazinului hidrografic anexa VII și are drept scop gospodărirea echilibrată 
a resurselor de apă, precum și protecția ecosistemelor acvatice, având ca obiectiv principal atingerea unei 
„stări bune” a apelor de suprafață și subterane. 
 
� Planul de dezvoltare al Regiunii 7 Centru pentru perioada 2007-2013  
 

Obiectivul strategic al planului constă în: „Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice și umane, în 
scopul dezvoltării unei economii performante în corelație cu conservarea mediului și a patrimoniului, care 
să ducă pe termen lung la armonizarea coeziunii economice și sociale la nivelul Regiunii Centru”. 
 Prioritățile strategice de dezvoltare regională cuprinse în plan sunt: 
- dezvoltarea infrastructurii locale și regionale: transport, mediu, reabilitare urbană, utilități publice, 

infrastructură socială; 
- sprijinirea afacerilor: crearea și dezvoltarea IMM în sectorul privat și de servicii, promovarea produselor 

industriale și serviciilor pe piața internă și externă, dezvoltarea afacerilor prin crearea de locații 
specifice; 

- dezvoltarea turismului: conservarea patrimoniului natural, istoric și cultural, dezvoltarea, diversificarea 
și promovarea ofertei turistice, îmbunătățirea serviciilor în turism; 

- dezvoltarea rurală: dezvoltarea și diversificarea activităților economice din mediul rural, dezvoltarea și 
modernizarea activităților din silvicultură; 

- cercetare, inovare tehnologică și crearea societății informaționale; 
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- creșterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor sociale: promovarea măsurilor active 
de ocupare a forței de muncă disponibile și dezvoltarea sistemului de formare profesională, 
îmbunătățirea și extinderea sistemului de servicii sociale, achiziționarea de competențe specializate în 
domeniul administrării și dezvoltarea afacerilor; 

- dezvoltarea urbană durabilă. 
Resursele indicate de plan pentru implementarea măsurilor care să conducă la atingerea 

priorităților de dezvoltare constau, în principal, în granturi și în credite cu sau fără dobânzi subvenționate.  
 

Planul nu indică măsuri specifice de dezvoltare pentru zona Roșia Montană sau pentru 
județul Alba, localitatea Roșia Montană fiind menționată doar în contextul listei localităților 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 și 
socială a zonei Roșia Montană, de dezvoltare a infrastructurii locale, de conservare a patrimoniului 
natural, istoric și cultural și prin însăși oferta unei investiții private majore într-o zonă defavorizată, 
contribuie la atingerea, în zona Roșia Montană, a unora dintre obiectivele prioritare de dezvoltare 
ale Regiunii 7 Centru.  
 
� Planul Regional de Acțiune pentru Mediu – Regiunea 7 Centru 
 

Planul Regional de Acțiune pentru Mediu (PRAM) al Regiunii 7 Centru cuprinde o serie de 
obiective de mediu generale și specifice, la nivel regional, pentru activitățile/facilitățile miniere, precum și 
acțiunile necesare pentru atingerea acestor obiective. Obiectivele de mediu și acțiunile menționate se 
referă la protecția calității apelor și a solului.  

Măsurile tehnice și operaționale pentru reducerea/eliminarea poluării mediului prevăzute în 
planurile de management de mediu, care fac parte integrantă din Proiectul minier Roșia Montană, includ 
serii de acțiuni concrete pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite de PRAM pentru 
activitățile/facilitățile miniere. Printre aceste măsuri se regăsesc și tipurile de acțiuni identificate în PRAM.  

Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru stabilește, de asemenea, o serie de 
obiective de mediu pentru protecția sănătății populației, pentru protecția calității atmosferei, pentru 
reducerea riscurilor ca urmare a depozitării unor deșeuri, pentru gestionarea deșeurilor etc., fără ca aceste 
obiective să se refere în mod specific la activitățile miniere.  

În acest context, se menționează că planurile de management aferente Proiectului minier Roșia 
Montană includ măsuri pentru protecția sănătății populației și a tuturor factorilor de mediu, precum și pentru 
managementul riscului.  
 
� Planul regional pentru gestionarea deșeurilor – Regiunea 7 Centru 
 

Ordonanța de urgență nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor (care transpune Directiva cadru a deșeurilor), cu 
modificările și completările ulterioare, prevede obligativitatea elaborării Planurilor de gestionare a deșeurilor 
la nivel național, regional și județean. Actul de reglementare prevede ca planurile regionale de gestionare a 
deșeurilor (PRGD) să fie elaborate de către Consiliile Județene în colaborare cu Agențiile Regionale pentru 
Protecția Mediului în baza Planului National de Gestionare a Deșeurilor. Planurile regionale de gestionare a 
deșeurilor se aprobă prin ordin comun al conducătorului Autorității publice centrale pentru protecția 
mediului și al conducătorului Autorității pentru dezvoltare regională. 

În perioada 2002-2004, în cadrul proiectului de twinning România-Germania (RO 2001/IB/EN/01) 
desfășurat în cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor a fost elaborat Planul model de gestionare 
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a deșeurilor pentru Regiunea 7, precum și Ghidul pentru elaborarea planurilor regionale/județene de 
gestionare a deșeurilor. 

În cursul anului 2006, această primă versiune a planului a fost completată cu fluxurile speciale de 
deșeuri: deșeuri periculoase municipale, deșeuri de echipamente electrice și electronice și vehicule scoase 
din uz. Începând cu 1 august 2006, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică pentru Elaborarea Planurilor 
Regionale de Gestionare a Deșeurilor (PHARE/2004/016 - 772.03.03/04.01) a fost revizuită versiunea 
PRGD Regiunea 7 Centru. În luna decembrie 2006 a fost redactată versiunea finală a acestui plan. 

Planul regional de gestionare a deșeurilor a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului și 
gospodăririi apelor nr. 1499/04.04.2006. 

Deșeurile care fac obiectul analizei ultimei versiuni a PRGD elaborat pentru Regiunea 7 Centru 
sunt deșeurile municipale nepericuloase și periculoase (deșeurile menajere și asimilabile din comerț, 
industrie și instituții), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deșeuri: deșeurile de ambalaje, 
deșeurile din construcții și demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz și 
deșeuri de echipamente electrice și electronice. 

Planul regional pentru gestionarea deșeurilor – Regiunea 7 Centru nu face referire la nici unul 
dintre tipurile de deșeuri industriale, altele decât cele nepericuloase, care sunt incluse în fluxurile deșeurilor 
menajere, fiind depozitate în mod curent în depozitele de clasă B existente.  
 

În concluzie, Planul regional pentru gestionarea deșeurilor – Regiunea 7 Centru nu include 
prevederi pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile miniere. Se precizează că Proiectul 
minier Roșia Montană include propriul plan de gestionare a deșeurilor rezultate din extragerea și 
procesarea minereului de aur și de argint, cu luarea măsurilor ce se impun pentru protecția 
mediului. 
 
 
Planuri și programe la nivel național 
 
� 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: 
- desfășurarea activității miniere pe baze comerciale specifice pieței libere;  
- diminuarea implicării Guvernului în sectorul minier și promovarea inițiativei private; 
- asigurarea protecției mediului la standarde europene;  
- soluționarea problemelor sociale generate de închiderea activităților neeconomice. 

În setul de politici și instrumente ce vor fi puse în mișcare pentru realizarea obiectivelor, strategia 
Guvernului își propune: 
- limitarea rolului statului numai la activități de reglementare, control și beneficiar de taxe; 
- crearea cadrului instituțional necesar implementării și monitorizării politicilor și acțiunilor destinate 

restructurării sectorului; 
- promovarea de politici pentru eliminarea pierderilor financiare prin restructurarea capacităților de 

producție și a tehnologiilor, închiderea minelor neviabile, restructurarea financiară a companiilor și 
societăților, utilizarea clădirilor, a infrastructurilor și a terenurilor disponibile pentru reconstrucția 
economică a zonelor afectate și securizarea mediului și, în fine; 

- implementarea unui pachet de politici destinate protecției sociale a personalului afectat de 
restructurare. 
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Conform strategiei, în minerit vor mai activa în jur de 20.000 salariați. La capitolul de concluzii al 
strategiei, în rândul efectelor așteptate sunt înscrise: 
- asigurarea protecției sociale pentru circa 48.000 persoane, reprezentând salariații disponibilizați în 

perioada 2002-2003, precum și cei care urmează a se disponibiliza în perioada 2004-2010 (dintre 
aceștia, 15.000 vor primi venituri de completare, 9.000 se vor pensiona, 21.000 se vor angaja în locuri 
de muncă nou create, 15.000 vor rămâne șomeri cronici și vor primi salarii compensatorii, neputând 
face față pe piața forței de muncă, 3.000 își 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 ocupații specifice executării de lucrări de infrastructură; 

- asigurarea unei asistențe sociale active adresate grupurilor celor mai defavorizate, reprezentate de 
copii lipsiți de mijloace de subzistență, bătrâni cu venituri reduse, persoane cu vârste și profesii 
neatractive pentru noile activități ce se dezvoltă, precum și persoane cu handicap. 

Conform aprecierilor Institutului de Economie Națională, implementarea strategiei este un demers 
extrem de dificil și de costisitor, datorită costurilor substanțiale în raport cu sursele de finanțare ale 
autorităților publice și ale sectorului privat. În acest sens, accesul la fondurile structurale europene, precum 
și alocarea optimă a acestora în completarea resurselor financiare naționale rămân priorități pentru viitor. 

Planificarea închiderii activităților miniere inclusă de strategie prevede ca Mina Roșia Montană de 
exploatare în carieră a minereului auro-argentifer, aparținând C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – Filiala 
Roșiamin S.A. să fie închisă în mai 2004. Activitățile acestei cariere au încetat în mai 2006. 

Luând în considerare obiectivele strategiei, se apreciază că proiectul minier propus a fi 
implementat va asigura atingerea acestora în zona Roșia Montană și a localităților limitrofe. 
 
� Programul național de închidere a minelor și reconversia zonelor miniere. Schema de 
Dezvoltare Socială a Comunităților Miniere 
 

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

Schema de Dezvoltare Socială a Comunităților Miniere este una dintre componentele Proiectului 
„Închiderea Minelor și Atenuarea Impactului Social”. Prin intermediul Proiectului, inițiat în anul 2000 de 
Ministerul Economiei și Comerțului, au fost închise 31 de mine, au fost create oportunități de angajare 
diverse pentru forța de muncă disponibilizată și a fost dezvoltată capacitatea agențiilor 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 Comunităților Miniere și-a propus, în 
principal, dezvoltarea capacității comunităților miniere de a-și gestiona propriile probleme. Proiectul s-a 
constituit într-un prim sprijin acordat de Banca Mondială pentru restructurarea sectorului minier din 
România și s-a dezvoltat ca un proiect pilot, având ca scop perfecționarea instituțiilor și completarea 
reglementărilor procedurale necesare acestora în vederea abordării într-un cadru extins a problemelor de 
restructurare a sectorului minier, în corelație 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 Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Ordonanța Guvernului 
nr. 11 din 24 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 168/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut 
dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de 
închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la 
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București la 13 octombrie 1999), 12,75 milioane dolari SUA contribuția României și 4,25 milioane dolari 
SUA asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Guvernul Marii Britanii. 

În conformitate cu rapoartele Unității de Management al Proiectului din cadrul Ministerului 
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Proiectul „Închiderea Minelor și 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 Arinieș, Burloaia Central, Dealul Bucății Vest, Vârful Boului, 
Pârâul cu Raci, Roșiuța II, Lupoaia I, Rogojelu P3, Berbești, Cucești, Cerna, Armășești, Slănic Nord, Slănic 
Sud, Godeni, Aninoasa, Berevoiești, Vermești, Rafira-Lumina, Leorda Est, Varghiș, Bodoș, Baraolt I Est, 
Măgureni Tufeni, Margineanca Veche, Dalja, Somova. 

Referitor la atenuarea impactului social, în cadrul proiectului s-au realizat: 
- 75 de comunități facilitate; 
- 69 de lucrări de mică infrastructură realizate: 56 km de drum reabilitați, 37 km de rețele de alimentare 

cu apă, 234 m2 reabilitați din centre comunitare în care se desfășoară activități culturale, sociale, 
interetnice; 

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

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

- 260 membri ai comunităților finanțate instruiți în management de proiect. 
Se precizează că, în vederea atenuării impactului social, prin proiect a fost instituit un mecanism 

de finanțare pentru acordarea de microcredite (până la 10.000 Euro, cu o perioadă de rambursare de până 
la 36 luni) persoanelor juridice (societăți comerciale private) cu un număr sub 50 angajați cu contracte de 
muncă, pentru realizarea unor proiecte pentru care sunt autorizate. 

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

În conformitate cu adresa nr. 250.207/28.04.2010 Ministerului Economiei, Comerțului și 
Mediului de Afaceri, obiectivul minier Roșia Montană aparținând C.N.C.A.F. Minvest S.A. Deva – 
Filiala Roșiamin S.A. este cuprins în Strategia aprobată a industriei miniere – „Programul 
procesului de închidere și ecologizare a obiectivelor miniere din România în perioada 2008 – 2020”, 
pentru finalizarea tuturor lucrărilor de închidere și ecologizare în anul 2013. 
 
� Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 și Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 
 

Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală (PNSDR) este centrat pe trei aspecte-cheie: 
1. facilitarea transformării și modernizării structurii duale a agriculturii și silviculturii, precum și a 
industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive și pentru a contribui la creșterea 
economică și convergența veniturilor din spațiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea 
condițiilor de trai și protecția mediului din aceste zone; 
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2. menținerea și îmbunătățirea calității mediului din zonele rurale ale României, prin promovarea unui 
management durabil atât pe suprafețele agricole, cât și pe cele forestiere; 
3. gestionarea și facilitarea tranziției forței de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le 
asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social și economic. 

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

În abordarea celui de-al doilea aspect cheie, PNSDR vizează îmbunătățirea echilibrului dintre 
dezvoltarea economică a zonelor rurale și utilizarea durabilă a resurselor naturale, prin menținerea și 
creșterea atractivității zonelor rurale - ca elemente de bază în diversificarea exploatațiilor și identificarea 
unor activități 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 sprijiniți pentru a introduce/aplica în continuare practici agricole care nu 
afectează mediul sau schimbării categoriei de folosință a terenului din agricol în forestier. Atenție specială 
va fi acordată și ajutorării fermierilor și proprietarilor de pădure pentru a reduce dezavantajele specifice și a 
se conforma obligațiilor ce decurg din implementarea rețelei 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: populația trecută de vârsta pensionării și populația activă, dar angajată cu timp de ocupare parțial 
sau șomeră. În acest sens, orientarea strategică privește facilitarea transferului de terenuri între generații și 
a diversificării economiei rurale non-agricole. 
Planul Strategic își propune realizarea unor investiții în cadrul celor patru axe prioritare din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare Regională (FEADR), astfel: 
Axa 1 – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier; 
Axa 2 – Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural; 
Axa 3 – Calitatea vieții în zonele rurale; 
Axa 4 – Parteneriate public – private tip LEADER. 

Axa 1 cuprinde trei priorități strategice: resurse umane, competitivitatea exploatațiilor, 
modernizarea sectoarelor de procesare și comercializare a produselor agroalimentare și forestiere. 

Axa 2 prezintă trei priorități strategice: evitarea abandonului activităților agricole în zonele 
defavorizate, conservarea și îmbunătățirea resurselor naturale și a biodiversității, atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice. 

Axa 3 include trei priorități strategice: menținerea și dezvoltarea activităților economice prin 
creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea atractivității zonelor rurale, dezvoltarea abilităților și 
stimularea conștientizării actorilor locali cu privire la importanța guvernanței locale. 

Acțiunea din PNSDR privind renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază 
pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale vizează o abordare integrată a 
acestora, care să vină în întâmpinarea problemelor diverse care afectează calitatea vieții rurale. Activitățile 
din cadrul acestei acțiuni vizează o gamă largă de aspecte, al căror scop principal este de a se reuși o 
îmbunătățire reală a condițiilor de trai ale populației rurale. 

Procesul de renovare și dezvoltare a satelor cuprinde trei acțiuni: dezvoltarea infrastructurii de 
bază, îmbunătățirea calității mediului social, economic și natural din zonele rurale și conservarea 
patrimoniului natural, cultural și arhitectural. 
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În viziunea PNSDR, asigurarea unor noi locuri de muncă în sectorul non-agricol atât în ferme, cât 
și în afara acestora, va contribui la îmbunătățirea structurii fermelor și economiei rurale, precum și la 
crearea de noi locuri de muncă. Totodată este necesară promovarea activităților non-agricole, care pot 
conduce la creșterea veniturilor rurale, generarea locurilor de muncă și reducerea disparităților dintre zona 
rurală și cea urbană, stimularea și susținerea diversificării activităților rurale, prin dobândirea de noi 
competențe caracteristice spiritului antreprenorial, de noi abilități și prin lărgirea gamei de servicii pentru 
populația rurală. Acești factori vor contribui la creșterea economică și la îmbunătățirea nivelului de trai din 
zona rurală, precum și la atingerea unui echilibru teritorial, social și economic stabil în spațiu rural. 

În PNSDR se menționează că experiența altor state-membre ale UE demonstrează că, 
diversificarea activităților aduce beneficii importante în procesul de creștere a gradului de ocupare a forței 
de muncă în rândul femeilor. Același fenomen este valabil și în cazul dezvoltării proiectelor turistice, axate 
pe creșterea atractivității zonelor rurale. De asemenea se urmărește crearea și promovarea unui turism 
competitiv în zona rurală, a unor rețele rurale care să furnizeze și să promoveze serviciile turistice, 
implicând totodată și participarea activă a populației rurale și îndeosebi a tinerilor și femeilor. 

În acest context, acțiunile care sprijină generarea de locuri de muncă se corelează cu programele 
de formare și de dezvoltare a abilităților, condiție esențială pentru dezvoltarea capitalului social și pentru 
adaptarea la cerințele specifice noilor activități economice. 

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

Programul Național de Dezvoltare Rurală (varianta consolidată, decembrie 2009) prevede, pentru 
fiecare obiectiv (prioritate) strategic, obiective specifice și măsuri pentru atingerea obiectivelor. Măsurile 
pentru atingerea obiectivelor strategice aferente Axei 1 sunt: 
- formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 
- furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori 

utilizarea serviciilor de consiliere 
- instalarea tinerilor fermieri 
- pensionarea timpurie a fermierilor și lucrătorilor agricoli 
- modernizarea exploatațiilor agricole 
- sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistentă 
- îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii 
- creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere 
- înființarea grupurilor de producători 
- îmbunătățirea 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 
- plăți de agro-mediu 
- plăți Natura 2000 pe teren agricol 
- prima împădurire a terenurilor agricole 
- prima împădurire a terenurilor non – agricole 
- plăți Natura 2000 pe teren forestier 

Măsurile pentru atingerea obiectivelor strategice aferente Axei 3 sunt: 
- sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi, inclusiv cu profil non-agricol; 
- încurajarea activităților turistice 
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- renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și 
punerea în valoare a moștenirii rurale  

- încurajarea activităților turistice 
- dobândirea de competențe, animare și implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

Măsurile pentru atingerea obiectivelor strategice aferente Axei 4 sunt: 
- implementarea strategiilor de dezvoltare locală 
- implementarea proiectelor de cooperare  
- construcție parteneriate public-private 
- funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului 

Se precizează că Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 include măsuri pentru 
zonele montane defavorizate și pentru alte zone defavorizate. Pentru zonele defavorizate, PNDR prevede 
acordarea de sprijin financiar. Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt fermierii care desfășoară activități 
agricole în zonele defavorizate desemnate conform acestor măsuri. Fermierii sunt definiți ca persoanele 
fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care 
grupurile sau membrii săi îl dețin, care desfășoară activități agricole în scopuri productive sau care mențin 
terenurile agricole în bune condiții agricole și de mediu. Sprijinul financiar oferit pentru suprafețe utilizate în 
comun de către mai mulți fermieri pentru pășunatul animalelor se poate acorda fiecărui fermier proporțional 
cu dreptul de utilizare sau se acordă unui reprezentant al fermierilor. 

În conformitate cu metodologia de delimitare a unităților administrativ-teritoriale (UAT) utilizată 
pentru PNDR, comuna Roșia Montană figurează pe lista UAT incluse în Zona Montană Defavorizată.  
PNDR prezintă lista UAT eligibile în cadrul măsurii „Plăți agro-mediu”. Comuna Roșia Montană figurează 
pe lista UAT eligibile în cadrul Pachetului 1 „Pajiști cu înaltă valoare naturală” și Pachetului 2 „Practici 
agricole tradiționale”. Pentru accesarea fondurilor asociate pachetelor, aplicanții sunt obligați să respecte o 
serie de cerințe de agro-mediu minime specifice privind practicile agricole utilizate. 

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

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

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

Implementarea propunerilor PUZ și ale proiectului ce face obiectul PUZ vor contribui la: 
- dezvoltarea și diversificarea activităților economice și de servicii, ca urmare a cerințelor activităților de 

extragere și de procesare a minereului; 
- dobândirea de către localnici a noi competențe și abilități; 
- ecologizarea perimetrelor și a factorilor de mediu poluați istoric; 
- protecția mediului și a sănătății umane; 
- creșterea generală a bunăstării în comunitate ca urmare a creierii de noi locuri de muncă și a creșterii 

veniturilor bugetare; 
- crearea condițiilor pentru dezvoltarea turismului prin protejarea și punerea în valoare a valorilor de 

patrimoniu; 
- realizarea de parteneriate public-private.  

În concluzie, propunerile PUZ sunt în concordanță, desigur, la nivel local, cu o serie de 
obiective prevăzute la nivel național pentru dezvoltarea zonelor rurale. În acest context, trebuie 



  

PPRROOIIEECCTT  NNRR..  44772299//22000066  --  44991100//22001100  
  PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  ZZOONNAALL  --  ZZOONNAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALLĂĂ  RROOŞŞIIAA  MMOONNTTAANNĂĂ    

MMEEMMOORRIIUU  DDEE  PPRREEZZEENNTTAARREE  
  

  

 
Copyright  2010 PROIECT ALBA SA  

  
 

 

 

31

precizat că propunerile de dezvoltare prevăzute de PUZ nu implică utilizarea de resurse financiare 
de stat, ci exclusiv surse de finanțare private. 
 
� Master Planul și Planul de Acțiune pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-2026  
 

Obiectivul central al Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Național este acela de a 
confirma România ca o destinație turistică de succes prin identificarea mijloacelor prin care nevoile pieței 
pot fi adaptate produselor și serviciilor de calitate, precum și optimizarea potențialului pieței. 

Obiectivele Master Planului sunt: 
- crearea unei imagini nuanțate atât la nivel intern cât si la nivel extern privind avantajele României ca 

destinație turistică și imaginea mărcii sale turistice; 
- asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogățiile sale de mediu, culturale 

si de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent și păstrate pentru generațiile viitoare; 
- asigurarea recunoașterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei și ca un generator de noi locuri 

de muncă; 
- să conștientizeze populația din România cu privire la bogățiile turistice ale țării noastre și dorința de a 

le împărtăși oaspeților; 
- consolidarea rolului ANT ca o organizație națională de turism eficientă, care să asigure respectarea 

standardelor de calitate a produselor si serviciilor, să ofere informații vizitatorilor si să sprijine toate 
sectoarele industriei turistice a țării în procesul de dezvoltare a turismului; 

- dezvoltarea si implementarea anuală a planurilor de marketing a destinației turistice prin colaborarea 
dintre sectorul public si cel privat, vizând toate piețele principale cu potențial pentru România; 

- asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizațiile de turism regionale și locale în 
dezvoltarea politicii turismului zonal. Strategii si planuri; 

- extinderea sistemului pentru colectarea, analiza si diseminarea regulată a statisticilor și studiilor de 
piață pentru a oferi asistență în crearea unui Cont Satelit de Turism pentru România și pentru 
sprijinirea investițiilor și a procesului decizional în marketing; 

- crearea unei rețele de centre de informare turistică coordonate în toate principalele zone turistice 
pentru a extinde mesajul de ospitalitate față de oaspeți, oferind acestora informații corecte pentru a-i 
asista în orientarea, plăcerea și aprecierea destinației lor; 

- realizarea unei baze de date la nivel național a produselor, unităților, evenimentelor și serviciilor atât în 
industria turistică cât si în ce privește accesul publicului; 

- extinderea paginii de turism național, aceasta reprezentând un instrument major de promovare, 
informare și efectuare a rezervărilor; 

- dezvoltarea unui sistem performant de clasificare și evaluare a produselor și serviciilor pentru a asigura 
furnizarea de produse si servicii de calitate pentru a satisface nevoile si așteptările oaspeților; 

- introducerea de mecanisme și subvenții pentru a facilita investițiile în turism, atât din partea 
investitorilor români, cât și a celor străini; 

- consolidarea cadrului legal pentru turism astfel încât acesta să asigure o bună aplicabilitate si să 
garanteze standarde ridicate fără existența unei birocrații inutile; 

- încurajarea autorităților municipale, județene și 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 educație prevocațională și vocațională pentru sectorul hotelier, astfel încât 
programa să includă satisfacerea necesităților pieței și asigurarea calificării unui număr de personal 
suficient pentru a respecta criteriile de angajare/pentru completarea posturilor vacante; 

- facilitarea dezvoltării unui centru convențional național care să permită capitalului și țării să concureze 
pentru realizarea de întruniri la nivel internațional;  
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- dezvoltarea stațiunilor balneare din România pentru a asigura gama de tratamente, centre si servicii 
necesare pentru un număr de clienți într-o rapidă creștere; 

- dezvoltarea zonelor montane și a stațiunilor montane pentru a oferi facilități și atracții oaspeților pe 
parcursul întregului an; 

- identificarea oportunităților și luarea măsurilor care să permită extinderea sezonului turistic de către 
stațiunile de pe litoralul Mării Negre; 

- să se asigure că cerințele turiștilor sunt luate în considerare cu prioritate în dezvoltarea sistemului de 
transport național inclusiv a rețelei de drumuri și căi ferate, a infrastructurii de aeroporturi și porturi; 

- extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes național în conformitate cu 
standardele UE și introducerea de rute turistice tematice; 

- sprijinirea dezvoltării ecoturismului din Delta Dunării, a parcurilor naționale, a rezervațiilor și a zonelor 
rurale; 

- instruirea și pregătirea muzeelor și monumentelor naționale majore în îmbunătățirea facilităților oferite 
de către acestea oaspeților, în special a facilităților ospitaliere, de interpretare și de marketing, ca un 
exemplu pentru toate aceste monumente; 

- crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea artelor vizuale și 
auditive, în special a festivalurilor tradiționale și a evenimentelor folclorice; 

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

Planul de acțiune cuprinde acțiuni pe termen scurt și pe termen mediu, marea majoritate fiind 
planificate a fi finalizate în anul 2009. Există puține acțiuni cu termene de finalizare în 2011 sau 2013. 
Planul de acțiuni pe termen scurt/imediat și mediu cuprinde următoarele domenii: 
- aranjamente structurale: legislație pentru înființarea Organizației Naționale de Turism (ONT), formarea 

unei Confederații a Asociațiilor din Turism; 
- urbanism și infrastructură: finalizarea Secțiunii 6 – Turism a Planului Spațial Național, elaborarea 

planurilor de dezvoltare integrată a turismului pentru cele 8 regiuni de dezvoltare, elaborarea de planuri 
de dezvoltare integrată a turismului pentru unitățile administrativ – teritoriale, elaborarea de 
regulamente de urbanism pentru aspecte turistice, crearea de autoritățile locale de companii de 
management al turismului; 

- dezvoltarea resurselor umane: pregătire personal în domeniul turismului, seminarii, acțiuni de 
conștientizare, crearea de rețele de institute de pregătire în domeniul ospitalității, înființarea unui 
comitet interministerial pentru pregătirea instituționalizată în domeniul turismului; 

- crearea de produse turistice: în București, pe litoral, în zone montane, în stațiuni balneare, în zone 
rurale, pentru sporturi de iarnă, pentru muzee și 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 național; 
- statistică și cercetare; 
- marketingul destinațiilor; 
- mediu: eliminarea practicilor neconforme privind gestionarea deșeurilor, epurarea apelor uzate, 

legislație pentru reducerea utilizării pungilor și recipientelor de plastic, soluționarea problemei câinilor 
vagabonzi din București, elaborarea de planuri de dezvoltare durabilă a turismului în arii protejate; 

- cadrul de reglementare: legislație pentru crearea centrelor de informare turistică, aspecte legate de 
unitățile de cazare, elaborarea unei noi legi a turismului; 

- politica de investiții: cursuri de pregătire pentru 8 noi angajați în consiliere pentru investiții. 
Planul de acțiuni pentru atingerea obiectivelor Master Planului vizează, în general, pregătirea 

cadrului instituțional, organizatoric și legislativ pentru dezvoltarea viitoare a turismului în România, ca o 
componentă a dezvoltării economice. Factorii responsabili pentru realizarea acțiunilor, identificați în Planul 
de acțiuni sunt reprezentați de: structurile centrale și teritoriale din domeniul turismului, diferite ministere, 
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agențiile de dezvoltare regională, autoritățile administrației publice locale, camerele de comerț, companiile 
de turism private, asociații patronale. Sursele de finanțare a acțiunilor identificate în Planul de acțiuni sunt 
reprezentate de: bugetul de stat, bugetele locale, fonduri structurale. Incidental, sunt incluse și contribuții 
ale sectorului privat, cum este finanțarea, împreună cu bugetul de stat, a campaniilor publicitare pentru 
creșterea turismului în zonele rurale.  

Referitor la legătura dintre PUZ analizat și Master Planul și Planul de acțiuni pentru Dezvoltarea 
Turismului Național 2007-2026 se fac următoarele considerații: 
- obiectivele PUZ se adresează unui domeniu diferit de cel la care se referă obiectivele Master 

Planului și Planului de acțiuni pentru Dezvoltarea Turismului Național: obiectivele PUZ constau 
în crearea cadrului legal din punct de vedere al planificării urbanistice, pentru realizarea 
obiectivelor Proiectului minier Roșia Montană, proiect ce vizează dezvoltarea industrială a 
comunei Roșia Montană, prin elaborarea propunerilor de organizare și de reglementare 
urbanistică a zonei industriale pentru implementarea proiectului, în timp ce obiectivele Master 
Planului pentru Dezvoltarea Turismului Național constau în dezvoltarea turismului în România, 
acțiunile cuprinse în Planul de acțiuni aferent vizând pregătirea cadrului instituțional, 
organizatoric și 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 obstrucționa, pe termen scurt, mediu sau lung atingerea, la nivel local, 
al comunei Roșia Montană, a obiectivelor Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului 
Național. Dimpotrivă, propunerile Proiectului minier, cu privire la protejarea monumentelor 
naturale, precum și cu privire la protejarea și conservarea elementelor patrimoniului cultural, 
istoric și arheologic și la dezvoltarea muzeului mineritului vor crea condiții pentru dezvoltarea 
turismului în zona Roșia Montană.  

 
� Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea VIII – zone cu resurse turistice 

 
Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice a fost 

aprobat prin Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse 
turistice. Conform legii menționate, zone cu resurse turistice sunt unitățile administrativ-teritoriale pe 
teritoriul cărora există o concentrare mare și foarte mare a resurselor naturale și antropice, ce pot genera 
dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism. În unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice 
prevăzute în anexele nr. 1-8 la Legea nr. 190/2009, turismul constituie o activitate economică prioritară, iar 
investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone. 

Conform legii, proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului, pentru 
unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vor fi promovate cu prioritate, prin programele 
naționale, regionale și județene de dezvoltare. 

Pentru arealele considerate zone protejate, stabilite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate sau prin alte acte 
normative, care fac parte din zonele cu resurse turistice, autoritățile administrației publice locale vor institui 
măsuri specifice de protecție a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare. Legea prevede ca în 
planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism să fie evidențiate zonele cu resurse turistice, precum și 
măsurile necesare punerii în valoare și îmbunătățirii accesibilității acestora. 

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

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

Ca urmare, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare, către comuna Roșia 
Montană, care deține 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 își datorează existența activității turistice și care sunt destinate exclusiv turiștilor”. 

Referitor la legătura dintre PUZ analizat și Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea 
VIII – zone cu resurse turistice se fac următoarele considerații: 
- Obiectivele PUZ se adresează unui domeniu economic diferit de cel la care se referă obiectivele 

Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice, fără 
ca aceste obiective să se excludă: obiectivele PUZ constau în crearea cadrului legal din punct 
de vedere al planificării urbanistice, pentru realizarea obiectivelor Proiectului minier Roșia 
Montană, proiect ce vizează dezvoltarea industrială a comunei Roșia Montană, prin elaborarea 
propunerilor de organizare și de reglementare urbanistică a zonei industriale pentru 
implementarea proiectului, în timp ce obiectivele Planul de amenajare a teritoriului național – 
Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice constau în dezvoltarea turismului în unitățile 
administrativ-teritoriale cu concentrare mare și foarte mare de resurse turistice, proiectele de 
investiții 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 Proiectului minier, cu privire la protejarea monumentelor naturale, precum și cu 
privire la protejarea și conservarea elementelor patrimoniului cultural, istoric și arheologic și la 
dezvoltarea muzeului mineritului vor crea condiții pentru dezvoltarea turismului în zona Roșia 
Montană, deși se adresează domeniului industrial. 

  
� Planul național de amenajare a teritoriului – Secțiunea a III-a – zone protejate 

 
Planul național de amenajare a teritoriului – Secțiunea a III-a – zone protejate a fost aprobat prin 

Legea nr. 5/2000.  
În înțelesul legii menționate, zonele protejate sunt zonele naturale sau construite delimitate 

geografic și/sau topografic care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca 
atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. 

Pentru zona Roșia Montană, în Anexa I – Zone naturale protejate de interes național și 
monumente ale naturii, Rezervații și monumente ale naturii sunt incluse cele două monumente ale naturii 
„Piatra Corbului” și „Piatra Despicată” pentru care PUZ prevede măsuri de protejare. 

În Anexa III – Valori de patrimoniu cultural de interes național (monumente istorice de valoare 
națională excepțională), Monumente și ansambluri de arhitectură, sunt incluse: 
- ansambluri urbane: Centrul istoric al comunei Roșia Montană, la punctul g)3; 
- arhitectură industrială: Galeriile romane ale exploatărilor miniere aurifere din satul Roșia Montană, la 

punctul l)1; 
- unități administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală 

de interes național: comuna Roșia Montană. 
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În Planul național de amenajare a teritoriului – Secțiunea a III-a – zone protejate, aprobat prin 
Legea nr. 5/2000, nu sunt incluse detalii cu privire la componența ansamblurilor valorilor de patrimoniu din 
comuna Roșia Montană.  

 
În adresa nr. 395/19.04.2010, transmisă de Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu 

Național Alba, ca membră în Comitetul special constituit pentru evaluarea PUZ, sunt indicate monumentele 
istorice/siturile arheologice care trebuie protejate și puse în valoare de RMGC, și anume: 
- vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, cod 

LMI 2004: AB-I-m-A-00065.03; 
- incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri”, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, cod LMI 

2004: AB-I-m-A-00065.04; 
- galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roșia Montană, comuna Roșia 

Montană, cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329; 
- casa cu spațiu comercial, azi sediu primărie, nr. 184, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 

1935, cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272; 
- casa nr. 185, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 1900 – 1918?, cod LMI 2004: AB-II-m-B-

00273;  
- casa nr. 186, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 1880 – 1915, cod LMI 2004: AB-II-m-B-

00274; 
- casa nr. 191, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 1900 – 1940, cod LMI 2004: AB-II-m-B-

00275. 
În adresa menționată se precizează că, referitor la perimetrul Orlea, în momentul deschiderii 

obiectivelor industriale propuse (anul 7 de la punerea în funcțiune a Proiectului) sunt obligatorii avizele de 
specialitate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru: 
- așezare romană de la Alburnus Maior, zona Orlea, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, cod 

LMI 2004: AB-I-m-A-00065.01; 
- exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea, sat Roșia Montană, comuna Roșia 

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 și a patrimoniului 
istoric/arheologic din zona amplasamentului PUZ.  
 

� Programele naționale de restaurare a monumentelor istorice  
 

Programele naționale de restaurare a monumentelor actualizate și actualizate anual aprobat de 
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național prevăd alocarea de fonduri pentru restaurarea unor monumente 
istorice. În conformitate cu datele și informațiile disponibile, printre monumentele propuse pentru restaurare 
în perioada 2006-2008 nu figurează nici unul dintre monumentele istorice de la Roșia Montană. Pentru anii 
2009 și 2010 nu sunt disponibile informații. 

 
 Destinația stabilită pentru zona studiată prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului 
aprobate este următoarea: 
- Conform PUG al comunei Roșia Montană și PUZ pentru Zona de Dezvoltare Industrială Roșia 

Montană Gold Corporation S.A. și RLU aferente aprobate prin Hotărârile Consiliului Local Roșia 
Montană nr. 45/19.07.2002, 46/19.07.2002 și reconfirmate prin HCL 1/29.01.2009, imobilul aflat în 
teritoriul administrativ al comunei Roșia Montană, ce face parte din zona studiată, se încadrează 
în următoarele unități teritoriale de referință: 



  

PPRROOIIEECCTT  NNRR..  44772299//22000066  --  44991100//22001100  
  PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  ZZOONNAALL  --  ZZOONNAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALLĂĂ  RROOŞŞIIAA  MMOONNTTAANNĂĂ    

MMEEMMOORRIIUU  DDEE  PPRREEZZEENNTTAARREE  
  

  

 
Copyright  2010 PROIECT ALBA SA  

  
 

 

 

36

•  UTR 1 – zonă industrială cu funcțiuni complementare; 
•  UTR 2 – zonă de protecție a zonei industriale; 
•  UTR 3 – zona construita protejata cu valori de patrimoniu. 

- Conform PUG Abrud si PUZ pentru Zona de Dezvoltare Industrială Roșia Montană Gold 
Corporation S.A. și RLU aferent, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Abrud nr. 
43/18.07.2002, imobilul aflat în teritoriul administrativ al orașului Abrud, ce face parte din zona 
studiată, se încadrează în următoarele unități teritoriale de referință:  

• UTR 2*1 – industrie cu funcțiuni complementare; 
• UTR 2*2 – industrie cu funcțiuni complementare; 
•  teren situat in extravilanul orașului Abrud având destinația arabil, curți-construcții, drumuri, 
fânaț, păduri. 

- Conform PUG și RLU aferent, al comunei Bucium, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
Bucium nr. 20/26.10.1999, imobilul aflat în teritoriul administrativ al comunei Bucium, ce face 
parte din zona studiată, se încadrează la: imobil situat în extravilan cu destinația: arabil, curți-
construcții, drumuri, fânaț, păduri. 

- Conform PATJ Alba, capitolul „ Industrie”, pe suprafața de teren ce cuprinde și parte din zona 
studiată este evidențiată regiunea minieră de exploatare de zăcăminte neferoase cuprinsă in 
perimetrul localităților Zlatna, Baia de Arieș si Roșia Montană (care include 4 orașe si 3 
comune). 

 
 
1.3. Surse documentare 
 
 Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior P.U.Z. 
 
 Studiile și proiectele elaborate anterior întocmirii P.U.Z. sunt: 
1. Studii de teren – topografice, cadastrale și geotehnice; 
2. Plan de amenajare a teritoriului național, secțiunile I, II, III, IV, V,VIII; 
3. Plan de amenajare a teritoriului județului Alba, reactualizarea și corelarea P.A.T.J. existent cu 
secțiunile P.A.T.N. aprobate, proiect nr. 4406/2000, elaborat de S.C. „PROIECT ALBA” S.A.; 
4. Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale sau tehnologice din județul Alba, proiect nr. 4460/2000 
– elaborat de S.C. „PROIECT ALBA” S.A; 
5.  Memoriu Tehnic de prezentare a Proiectului Roșia Montană - decembrie 2004; 
6. Studiul sistemic al rezervațiilor naturale din județul Alba, elaborat de Institutul de Geografie – 
București; 
7. Inventarierea clădirilor și structurilor istorice din localitatea Roșia Montană, jud. Alba – proiect T 131 – 
elaborat de Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Național (C.P.P.C.N.) – Ministerul Culturii, 
Direcția Monumentelor Istorice, completat prin Studiul de Delimitare a Centrului Istoric Roșia Montană 
elaborat de către S.C. OPUS – Atelier de Arhitectură S.R.L.; 
8. Documentații de specialitate (arheologie și topografie arheologică, studiu de istorie orală, studii de 
etnografie și etnologie, studii istorice de arhivă) elaborate în cadrul Programului Național de Cercetare 
„ALBURNUS MAIOR” – 2001-2006;. 
9. „Studiul de evaluare a impactului asupra solului datorat activității de extracție și prelucrare a 
minereului aurifer de la Roșia Montană”, întocmit de către Institutul de Cercetări pentru Pedologie și 
Agrochimie (ICPA) în 2003; 
10. P.U.G. Roșia Montană, P.U.G. Abrud și P.U.G. Bucium; 
11. Studiu sociologic privind opțiunile populației în legătură cu realizarea investiției ; 
12. Studiul de fezabilitate al investiției, elaborat de IPROMIN S.A – versiunea 2006.; 
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13. P.U.Z. pentru zona de dezvoltare industrială Roșia Montană Gold Corporation SA, aprobat în 2002; 
14. P.U.Z. NOUA ROȘIA MONTANĂ, proiectant S.C. PROIECT ALBA S.A. 
15. P.U.D. „ZONA CENTRALĂ NOUA ROȘIA MONTANĂ”, proiectant B. P. Străjan. 
 
  A fost elaborat Planul urbanistic zonal pentru strămutarea localității Roșia Montană (noua Roșia 
Montană), oferind posibilități de extindere ulterioară. Soluțiile propuse au fost prezentate dezbaterii publice, 
populația având posibilitatea să-și prezinte doleanțele, după care Consiliul Local al comunei Roșia Montană 
a aprobat prin Hotărârea nr. 45 din 31 octombrie 2003 Planul Urbanistic Zonal – NOUA ROȘIA MONTANĂ. 
Zona ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal – NOUA ROȘIA MONTANĂ nu are legături funcționale cu 
zona studiată prin prezentul PUZ.  
 
  
 Lista studiilor de fundamentare, planurilor și proiectelor întocmite concomitent cu PUZ  
 
1. Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului elaborat pentru Proiectul Roșia Montană; 
2. Planul de atenuare a impactului social, elaborat de IPROMIN S.A.; 
3. Planul de management pentru închiderea activităților miniere și refacerea mediului; 
4. Detalierea și figurarea pe planșe a teritoriilor ce vor fi ecologizate prin finanțarea de stat conform HG 
644/2007; 
5. Program de dezvoltare durabilă a comunității din Roșia Montană; 
6. P.U.Z. CENTRU ISTORIC ROȘIA MONTANĂ, proiectant S.C. BIROU DE PROIECTARE ASAR 
GRUP S.R.L. DEVA; 
7. Raportul de Prezentare al Proiectului (RPP); 
8. Sondaj privind opțiunile populației din comuna Roșia Montană și orașul Abrud;  
9. Strategia de dezvoltare economică, socială, culturală și spațială a județului Alba pe perioada 2007-
2013 ; 
10. Planul strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Roșia Montană 2008-2013; 
11. Planul strategic de dezvoltare socio-economică a orașului Abrud pentru perioada 2007-2013; 
12. Dezvoltare durabilă alternativă mineritului la Roșia Montană – Analiza resurselor și elemente de 
strategie - Sorana Olaru-Zăinescu sub egida Asociației Alburnus Maior Roșia Montană;  
13. Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Roșia Montană – 2010; 
14. Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Alba; 
15. Programul Operațional Regional 2007-2013; 
16. Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș; 
17. Planul de dezvoltare al Regiunii 7 Centru pentru perioada 2007-2013; 
18. Planul Regional de Acțiune pentru Mediu – Regiunea 7 Centru; 
19. Planul regional pentru gestionarea deșeurilor – Regiunea 7 Centru; 
20. Strategia industriei miniere pentru perioada 2004-2010; 
21. Programul național de închidere a minelor și reconversia zonelor miniere. Schema de Dezvoltare 
Socială a Comunităților Miniere; 
22. Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 și Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 2007-2013; 
23. Master Planul și Planul de Acțiune pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-2026; 
24. Studiul de impact asupra solului datorat activității de extracție și prelucrare a minereului aurifer de 
la Roșia Montană întocmit de către Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie (ICPA) 2003. 
25. “ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROŞIA MONTANĂ - PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ 
- STUDIU ISTORIC GENERAL –“ ASAR GRUP 
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 Date statistice  
 
1. Raport cu privire la starea socio-economica a comunei Roșia Montană, Centrul de Cercetare - 
Dezvoltare Socio-Economica „Munții Apuseni”, decembrie 2009; 
2. „Roșia Montană Gold Mining Project - Gold and Cold: Traits of the Communities in the Impacted 
Area”, Planning Alliance, 2002; 
3. „Studiu privind impactul socio-economic al Proiectului Roșia Montană, Universitatea 1 Decembrie 
1918, Alba Iulia, 2007; 
4. „Studiu privind Proiectul Roșia Montană”- IMAS, martie 2009 (date culese în ian-feb 2009). 
 
 Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei 
 
1. Planul de încetare a Activității al C.N.C.A.F. Minvest Deva – Filiala Roșiamin.  
 
 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 
 2.1. Evoluția zonei 
 
 Date privind evoluția zonei 
 
 Primul moment cu implicații deosebite asupra istoriei localității îl reprezintă momentul cuceririi 
Daciei și debutul exploatărilor aurifere de amploare (începutul sec. al II-lea d. Chr.). Alburnus Maior este 
un exemplu tipic de așezare antică cu profil minier dezvoltată în funcție de relief și de factorii economici 
care au favorizat dezvoltarea acesteia.  
 Alburnus Maior este menționat în izvoarele antice ca „un pagus format din cartiere locuite de 
seminții de iliri aduși din sudul Dalmației: pirustae, baridustae, sardeates”. Cea mai mare parte a coloniștilor 
erau arendași de mine, unii exploatându-le direct, iar alții închiriindu-le, după cum reiese din contractele 
păstrate. Cel puțin trei dintre celebrele tăblițe cerate descoperite sunt contracte de închiriere a unor locuri 
de minerit. Una dintre acestea arată că: „Memmius al lui Asclepius a închiriat un loc de minerit lui Aurelius 
Adjutor, de la 20 mai până la 13 noiembrie 164 d. Chr. pentru 70 denari, plătiți în rate”. Tablele cerate din 
anul 167 d. Chr. atestă că cei care lucrau efectiv în mine erau oameni liberi angajați de un antreprenor 
care se afla și el sub jurisdicția reprezentantului fiscului imperial.  
 Roșia Montană își menține și astăzi aceeași ocupație principală ca în epoca romană. Încă din 
secolul al II-lea d. Chr., în timpul domniilor împăraților Traian și apoi Hadrian, se făceau aici exploatări de 
aur. Denumirea așezării din acea perioadă era probabil Alburnus Maior, așa cum indică sursele epigrafice. 
Așezarea constituind probabil centrul administrativ al exploatărilor aurifere romane din zona Alburnus 
Maior, se întindea pe Dealul Carpeni. În jurul localității antice exista o zonă colonizată cu dalmați și iliri, 
specializați în minerit. Așezarea era alcătuită din mai multe cătune (vici, pagi), fiecare dintre acestea având 
probabil zone de locuit, zonă sacră și necropolă.  
 Tăblițele cerate datate 131-167 d. Chr., descoperite, în bună parte, în galeria Cătălina-Monulești la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, menționează astfel de forme de organizare 
precum și numele Alburnus Maior.  
 Cercetările arheologice - inițiate din anul 2000 și continuând până în 2007 - atestă existența unor 
construcții cu caracteristici diferențiate și din punct de vedere al stratificării sociale, precum și a unor 
necropole antice de incinerație. Au fost surprinse fundațiile unor clădiri modeste probabil relaționate cu 
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exploatările, dar și unele de factură specială cu instalații de încălzire, utilizate, probabil de administrația 
romană.  
 Nucleele de locuire din apropierea exploatărilor aveau conturate câteva zone sacre și necropole de 
incinerație..  
 Așezările, concentrate în preajma zonelor de exploatare, în cazul de față în apropierea minelor cu 
filoane bogate, ușor de urmărit și care nu implicau cheltuieli mari de transport. Astfel, au apărut pe ambele 
versante ale văii principale – denumită în evul mediu Valea Roșie (Rotbach, Verespatak) – nuclee de 
locuire care au persistat din antichitate până în secolul al XIX-lea, când s-a închegat un centru cvasiurban. 
  Urmează un moment hotărâtor pentru configurația așezării. Coloniștii de origine germană de la 
Cricău și Ighiu obțin dreptul de a exploata aurul de la „Chernech” – denumire asimilată de istorici cu Cârnic 
– masiv care se găsește la sud-estul Roșiei Montane. Influențele se manifestă la nivelul configurației de 
ansamblu a localității și gospodăriilor. Structura actuală poartă amprenta unei organizări originare riguroase 
cu tendință de grupare în front prin dispunerea locuinței și anexelor la stradă, construirea porților de zid în 
prelungirea casei sau taluzările puternice pe limita de proprietate. 
 Doar în secolele al XV-lea – al XVI-lea se înregistrează, în zonă, o întărire a poziției materiale a 
proprietarilor de șteampuri, susținuți de regalitatea maghiară.  
 Începând din secolul al XVIII-lea, o dată cu implementarea administrației habsburgice, o serie de 
coloniști – germani, cehi și chiar francezi – au fost instalați ca meșteșugari minieri. În jurul actualului centru 
de extracție a aurului, vechea așezare tradițională a căpătat un caracter cosmopolit. Sunt de amintit în 
acest context amplele amenajări miniere desfășurate în zonă în perioada domniei împărătesei Maria 
Tereza (construcția marilor tăuri, reamenajări de galerii etc.). 
 Prima atestare documentară a localității datează din anul 1592, ca făcând parte integrantă din 
teritoriul orașului Abrud. Mai târziu, la 1733, denumirea de Rosije (Roșie) apare menționată în 
documente. Exploatările din aria orașului Abrud – amintite în inventare sau alte documente – ce se află de 
fapt pe teritoriul Roșiei, fac dovada existenței unei localități de tip risipit, fără o delimitare precisă. 
 Izvoarele istorice amintesc de ritmul exploatărilor atât de suprafață cât și de adâncime ceea ce 
corespunde unor puternice transformări ale reliefului și dezvoltării așezării și, în special, al zonei Pieței. O 
atenție deosebită este acordată de imperiul austro-ungară. Este modernizat procedeul de prelucrare prin 
construirea în jurul anului 1733, pe cheltuiala statului austriac, a unor lacuri de acumulare (tăuri, denumire 
provenită din maghiarul „to”). În 1746, se deschide cea mai mare galerie, ce merge de-a lungul întregii văi. 
Astfel, apar primele lucrări miniere mai extinse finanțate din capital privat: s-au săpat galeriile Sfânta Treime 
continuate cu săparea galeriei Sfânta Cruce de Orlea, începută în 1783. Numărul de șteampuri crescuse, 
după o statistică din acest an, la aproximativ 119, urmând ca în anul 1772 acesta să crească la 226 de 
instalații funcționale. Transformările induc adoptarea unui profil funcțional special.  
 Se conturează zona Văidoaia din apropierea zăcământului cu același nume, care păstrează modul 
de organizare rural cu parcele de mari dimensiuni și spațiu public neregulat. 
 Ritmului alert al redeschiderii minelor din 1851 îi corespunde extinderea rețelei de galerii pe 
ambele maluri ale văii Roșiei, însoțite de modificări ale structurii așezării și de modificări ale reliefului prin 
apariția de depozite sterile. Cartierul din vale (actualul centru administrativ) este legat acum la nivel 
funcțional prin dispunerea de-a lungul văii înguste a instalațiilor hidraulice de prelucrare. 
 În 1908, se începe amenajarea puțului principal de extracție, denumit Cetate, apoi a puțului 
secundar Țarina, în vederea dotării lor cu mașini electrice de extracție. Ritmul crescut al exploatărilor și 
implicit al depozitelor de steril este continuat până în prezent. Masivul Cetate este distrus aproape în 
totalitate, iar cantitățile de steril devin adevărate dealuri – haldele Cetate, haldele din apropierea Abrudului 
(zona de la sud de Gura Roșiei). 
 Germanii, maghiarii, românii, slovacii, evreii au conviețuit secole de-a rândul într-o comunitate în 
care erau prezente nu mai puțin de cinci confesiuni religioase (ortodocși, romano-catolici, greco-catolici, 
unitarieni, luterani), lucru explicabil poate prin faptul că, dincolo de apartenența etnică și religioasă, ei 
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făceau parte dintr-o categorie profesională caracterizată printr-un grad mai mare de solidaritate. Numărul 
mare de căsătorii interetnice și interconfesionale este un argument în sprijinul celor menționate. Dincolo de 
aspectul etnic, minerii din familiile vechi, de prestigiu, ce locuiau în partea centrală a comunei (Roșia Piață, 
Berg, Brazi), aveau mari rezerve în a primi în rândurile lor pe „lătureni” (cei din regiunea extravilană a 
Roșiei) sau „viniturile” (cei proveniți din alte zone ale țării). Cultura materială generată se exprimă într-un 
mod unic. Influențele de tot felul își găsesc o matrice în permanentă transparență și reflectă o trăsătură 
specială a modului de extravertire a mentalităților în psihologia colectivă.  
 În paralel cu exploatările la scară mare, se dezvoltă o modalitate de prelucrare în cadrul propriei 
gospodării. Până în anul 1948, s-au păstrat în zona Văidoaia gospodării care aveau în componență atât 
locuința și anexele, cât și gura de mină cu instalațiile hidraulice de măcinare a zăcământului. În anul 1948, 
minele de aur au trecut în proprietatea statului român, așa a luat ființă Întreprinderea Minieră Roșia 
Montană. Exploatarea tradițională în galerii a supraviețuit până la sfârșitul anilor ’60. Cu excepția celor 
două șteampuri păstrate în expoziția muzeală în aer liber a E.M. Roșia Montană, toate celelalte existente 
anterior pe valea Roșiei și valea Cornei au dispărut în cursul anilor ’50-’60, peisajul cultural original fiind 
major afectat. 
 La începutul anilor ’70, sunt deschise marile exploatări de suprafață din masivul Cetate. Minereul 
extras aici ajungea la uzina de preparare de la Gura Roșiei, fiind trecut printr-o instalație de sfărâmare, iar 
apoi urmau procesele de măcinare, flotare, filtrare, până la produsul finit – concentratul de pirită auriferă. În 
final acestea erau expediate la uzinele din Zlatna și Baia Mare pentru valorificarea aurului și argintului . 
  Dispariția industriei miniere tradiționale în anii ’50 și dispariția proprietății private în domeniul 
exploatării aurifere, precum și inițierea exploatării de suprafață din anii ‘70 au condus la modificări ale 
peisajului, la modificarea structurii și ocupațiilor populației, la părăsirea și degradarea unor construcții 
industriale tradiționale, la degradarea sau chiar demolarea unor construcții sau ansambluri, printre care 
unele de reală valoare de patrimoniu. Implantarea fără discernământ a unor locuințe colective (blocuri) a 
contribuit și mai mult la alterarea unor zone valoroase ale ansamblului cvasi-urban din zona centrului istoric 
al localității Roșia Montană.  
  În plus, toate acțiunile întreprinse în zonă în perioada comunistă au ignorat cu desăvârșire 
potențialul arheologic existent și cunoscut în mare măsură doar documentar, fapt care a condus la 
dispariția a numeroase vestigii, mai ales legate de istoria și continuitatea exploatărilor aurifere pe o 
perioadă de circa două milenii. 
 Prezentul plan urmărește să răspundă solicitării beneficiarului, de dezvoltare a unei exploatări 
miniere, incluzând, printre altele, o uzină de procesare a minereului, un iaz de decantare în Valea Cornei, 
reamenajarea și dezvoltarea actualelor cariere (pt. descrierea detaliată a scopului PUZ a se vedea pct. 1.2. 
din Memoriul de prezentare).  
 
 Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității 
 Situată departe de drumurile comerciale principale, fără posibilități de investiții în alte activități, Roșia 
Montană, precum și orașele și comunele limitrofe, au rămas mult timp simple centre miniere. Punct de 
confluență al unor caracteristici rurale și urbane, comuna Roșia Montană conservă astăzi în partea sa 
superioară (centrul istoric) aspectul unui târg de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Perioada comunistă și-a 
lăsat amprenta în zona actualului centru administrativ prin construcția unor locuințe colective, care întrerup 
țesutul tradițional. Chiar și zona centrului istoric (zona Piață) în anii ’80 a fost construit un bloc de locuințe 
al cărui impact negativ asupra zonei se face puternic simțit și astăzi. 
 
 Potențial de dezvoltare 
 Agenția Națională pentru Resurse Minerale a acordat licența de concesiune pentru exploatare a unei 
suprafețe de 23,8823 km2, localizată în Roșia Montană, către Regia Autonomă a Cuprului Deva (în 
prezent, Compania Naționala a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. Deva) și ulterior a transferat 
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licența (Licența nr. 47/iunie 1999) către societatea comercială Roșia Montană Gold Corporation S.A. S.C. 
Roșia Montană Gold Corporation S.A. (RMGC) deține dreptul exclusiv de a desfășura activități miniere la 
Roșia Montană pentru o perioadă inițială de 20 de ani, care poate fi prelungită pe perioade succesive de 5 
ani.  
 RMGC propune dezvoltarea unei exploatări de mari dimensiuni în zona studiată, cu o capacitate 
anuală de 13 milioane tone de minereu, pentru o perioadă de 16 ani. Realizarea acestei investiții va crea 
locuri de muncă pentru comunitățile locale și din zona înconjurătoare, creând premisele pentru o dezvoltare 
economică durabilă a acestei zone. 
  
 
2.2. Încadrarea în localitate / teritoriu 
 
 
 Poziția zonei față de intravilanul localităților  
 

Zona de studiu se află situată preponderent în teritoriul administrativ al comunei Roșia Montană, 
comună situată la 10 km de Abrud și cunoscută ca centru al exploatărilor aurifere încă din epoca romană 
sub numele de Alburnus Maior, dar o parte a zonei de studiu se află și pe raza orașului Abrud, respectiv a 
comunei Bucium. Se învecinează la nord cu orașul Câmpeni, cu orașul Abrud la sud-vest, cu comunele 
Bistra, Lupșa și Bucium la nord-est, est și sud-est, iar cu comuna Sohodol la vest. 
 Zona studiată prin prezenta documentație cuprinde următoarele unități teritoriale de referință:  
- În teritoriul administrativ al comunei Roșia Montană: 
•  UTR 1 – zonă industrială cu funcțiuni complementare (intravilan); 
•  UTR 2 – zonă de protecție a zonei industriale (intravilan); 
•  UTR 3 – zonă construită protejată, cu valori de patrimoniu (intravilan); 
• imobile situate în extravilan cu destinația arabil, curți-construcții, cimitire, drumuri, fânaț, păduri, ape, 
neproductiv; 
- În teritoriul administrativ al orașului Abrud:  
• UTR 2*1– industrie cu funcțiuni complementare (intravilan); 
• UTR 2*2 – industrie cu funcțiuni complementare (intravilan); 
•  teren situat în extravilanul orașului Abrud având destinația arabil, curți - construcții, drumuri, fânaț, 
păduri; 
- În teritoriul administrativ al comunei Bucium:  
• extravilan cu destinația: arabil, curți-construcții, drumuri, fânaț, păduri. 
 
 Relaționarea zonei studiate cu localitățile, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în 
domeniul edilitar, deservirea cu instituții de interes general 
 
 Pentru ca întreaga zonă de studiu să aibă o tratare coerentă a forst studiată în strânsă corelare cu 
unitățile administrativ-teritoriale din care face parte – orașul Abrud și comunele Roșia Montană, Bucium în 
ansamblu, luând în analiză, așa cum se prezintă pe planul de încadrare în teritoriu ( planșa nr. 0) toate 
elementele relevante și importante sub aspectul accesibilității prin rezolvarea căilor de comunicație 
(legătura cu DN74, devierea traseului DJ742) și cooperarea în domeniul edilitar și s-a sugerat modul în 
care, în perspectivă, să se acționeze cu privire la amplasarea obiectivelor industriale . 
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2.3. Elemente ale cadrului natural: 
 
 
 Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică 
 
2.3.1 Geomorfologia  
 
 Zona studiată aparține din punct de vedere morfologic sectorului Munților Apuseni de Sud. 
Localizarea perimetrelor de studiu este în aria izvoarelor pârâului Roșia, tributar râului Abrudel, care la 
rândul său confluează cu râul Arieș. Drenajul general al întregii zone este către N, NE, S.  
 
2.3.2 Relieful 

 
Natura formelor de relief este determinată de diversitatea formațiunilor geologice. Formațiunile 

vulcanice predomină, impunându-se prin o serie de masive cum sunt: Cârnic, Cetate, Orlea, Curmătura cu 
altitudini de peste 1.000 m. Altitudinea de sub 1.000 m acoperă cea mai mare parte a teritoriului, zonele 
cele mai joase sunt situate la 550-580 m, în depresiunea Roșia Montană. 
 Acțiunea factorilor externi asupra formațiunilor sedimentare a dat naștere unui relief sub formă de 
coline colinar cu orientări E-V, cu pante domoale, uneori abrupte în special în apropierea văilor și pâraielor. 
Rețeaua hidrografică a modelat relieful cu mameloane și culmi, brăzdat de văi adânci. având forme de „V” 
sau „U”. 
 
2.3.3 Geologia – Litologia  

 
Zăcămintele auro-argentifere de la Roșia Montană, de tip epi- și mezotermal sunt asociate 

corpurilor vulcanice și subvulcanice andezito-dacitice de vârstă neogenă, fiind intruse într-o mare varietate 
litologică. La Roșia Montană, corpurile sub-vulcanice dacitice s-au intrus cu precădere în șisturile negre 
cretacice. Sedimentele cretacice formate din șisturi negre piritoase, calcare laminate, gresii argiloase, gresii 
granulare și conglomerate cu elemente mari, rotunjite, acoperă o mare parte din suprafața investigată. 
Intruziunile dacitice sunt caracterizate de prezența fenocristalelor de feldspat plagioclaz și de cuarț, cu o 
textură porfirică grăunțoasă. Dacitul este fracturat și brecifiat cu depuneri pe fisuri și în matricea breciei a 
diferitelor minerale printre care și sulfuri. 

În jurul domurilor dacitice s-a evidențiat o brecie magmatică-freatică, polimictică. În brecii sunt 
intercalate gresii, conglomerate, porfire, micașisturi și o varietate mare de microcristale. Brecia are o 
origine piroclastică, formată atunci când vaporii și gazele s-au separat de apele subterane circulante. Roca 
mai poartă și numele de „microconglomerat” sau „brecie de coș”. Brecia neagră sau freato-magmatică are 
o culoare brun închisă, neagră și o matrice din argilă neagră și argilă grezoasă. Este compusă din cristale 
de cuarț, cristale alterate de feldspat, lamele de muscovit și biotit și pirită diseminată. Acest tip de rocă s-a 
format atunci când magma ascendentă a atins nivelul pânzei freatice. Se mai întâlnește o brecie freato-
magmatică numită și brecie mixtă, similară cu brecia neagră, căreia îi lipsește culoarea neagră și conținutul 
ridicat de minerale argiloase. În interior, corpurile dacitice sunt brecifiate diferențiat, începând cu brecii de 
fisurare și până la brecii cu matrice. Pe porțiuni centimetrice aceste brecii sunt intens silicifiate. 

Rocile andezitice acoperă atât sedimentele cretatice cât și brecia de coș miocenă, care înconjoară 
dacitul de la Cârnic-Cetate. Andezitul cu hornblendă și fenocristale de feldspat de culoare cenușie, cu o 
textură slab orientată, apare pe culmile dealurilor de la nord de Roșia Montană. Parțial, peste andezitul 
cenușiu repauzează un andezit roz-brun cu fenocristale de felspat, cu puțină hornblendă și fără textură 
orientată. 
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Din punct de vedere structural, sedimentele cretacice au fost cutate în jurul unor axe orientate 
predominant est-vest și au fost întrerupte prin faliere. Principalele direcții de faliere sunt NV-SE, NE-SV și 
N-S. Intruziunile miocene mai tinere și breciile de la Roșia Montană precum și andezitele de la Roșia Poieni 
au fost întrerupte de aceleași falii. În schimb, breciile magmatice-freatice și brecia de coș nu au fost cutate, 
dar prezintă o gamă largă de direcții de înclinare și alungire datorate dislocării și rotirii prin faliere.  

Mineralizația de aur și argint este legată în special de dacit și de brecia mixtă, uneori este găzduită 
în interiorul breciei mixte, și este asociată cu sulfuri diseminate și cu aur și argint nativ. Mineralizația 
evidențiată în cadrul breciei de coș este sub formă de stockwork, filoane și benzi de alterare, mineralizate. 
 
2.3.4 Hidrografia și hidrogeologia  

 
Cursurile de apă cu caracter permanent sunt Roșia, Săliște și Corna, primul pleacă din Tăul 

Țarina, Tăul Mare și Tăul Brazi, străbate localitățile Roșia Montană, Balmoșești, Ignătești, Iacobești și se 
varsă în râul Abrud, la gura Roșiei. Pârâul colectează apele de mină, căpătând culoarea galben-roșcată 
datorită oxizilor de fier si mangan din rocile vulcanice pe care le străbate. Denumirea pârâului a fost dată 
după culoarea apei. Are un debit maxim zilnic de 625 m3/h. Pârâul Corna izvorăște din Tăul Corna, 
străbate Valea Cornei și se varsă în râul Abrud, pe teritoriul orașului Abrud. Pârâul Seliște este situat între 
văile Roșia și Corna, fiind afluent al râului Abrud. Pe acest pârâu este amenajat un vechiul iaz de 
decantare al exploatării de stat Roșiamin (aflat în conservare). 

În afara acestor cursuri de apă cu caracter permanent, există o serie de cursuri de apă cu caracter 
semipermanent, care se manifestă în perioada ploilor masive și a topirii zăpezilor. Au caracter torențial, cu 
cele mai mari debite primăvara. 

Lacurile din bazinele hidrografice ale văilor Roșia și Corna au fost construite în perioada tereziană 
a Imperiului Austro-Ungar (1740-1780) pentru funcționarea șteampurilor de prelucrare a minereului aurifer.  
Astăzi, sunt opt lacuri semnificative ca mărime și anume: Tăul Mare, Țarina, Brazi, Anghel, Cartuș, Țapului, 
Găuri și Corna. Ele sunt situate la altitudini cuprinse între 950 m (Țarina) și 1.000 m (Tăul Mare). Cinci din 
totalul de opt lacuri sunt amenajate pentru a stoca volume semnificative de apă, cel mai mare lac fiind Tăul 
Mare, cu o suprafață de 32.120 m2 și cu un volum de apă de 160.600 m3, iar cel mai mic din cele care 
stochează un volum semnificativ este lacul Brazi, cu o suprafață de 7.800 m2 și cu un volum de 22.000 m3. 
Adâncimea maximă oscilează între 10 m (lacul Tăul Mare) și 3,6 m (lacul Corna). Volumul reținut de tăurile 
Cartuș, Găuri și Țapului depinde în mare măsură de sezon și volumul de precipitații, ele fiind amplasate în 
zone ale văilor Roșia sau Corna cu bazine de colectare reduse. 
 Ape subterane 
 Prospecțiunile geologice nu au definit un acvifer semnificativ în cadrul zonei studiate, iar geologic nu 
se poate indica un strat acvifer important în această zonă. Formațiunile jurasic-cretatice târzii sunt alcătuite 
din gresii, dar cu caracter discontinuu, motiv pentru care acestea nu reprezintă o sursă de apă utilizabilă. 
Depozitele geologice superficiale au capacități de reținere a apei semnificative, dar sunt prea subțiri pentru 
a putea fi exploatate ca sursă de apă potabilă. Rocile vulcanice (dacite și brecia neagră), ca și majoritatea 
rocilor sedimentare cretacice au o permeabilitate foarte scăzută. 
 Izvoarele apar pe pantele văilor mai ales de-a lungul aflorimentelor unor zone de contrast de 
permeabilitate ale rocilor și ale depozitelor superficiale. Calitatea apei subterane este similară cu cea a apei 
de suprafață, ceea ce coroborează conceptualizarea apei subterane ca fiind în principal o extensie a 
regimului apelor de suprafață la adâncimi subterane reduse. Au fost prelevate probe dintr-o diversitate de 
puncte (inclusiv fântâni săpate manual, ape subterane provenite din lucrări de mină, foraje de monitorizare 
și izvoare) pe o perioadă de peste 5 ani, între 2001-2006. 

În văile Roșiei și Cornei, apa subterană este de bună calitate în amonte de lucrările miniere, dar 
este contaminată cu metale grele, calciu și sulfați și are un pH puternic acid după ce intră în contact cu 
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lucrările de mină existente. Mai departe, în aval, concentrațiile indicatorilor din apa subterană se reduc prin 
diluție cu ape subterane mai puțin poluate. 

Apa subterană din cel mai înalt punct de prelevare de pe valea Abruzelului este poluată cu unele 
metale grele și sulfați ( din zona haldelor vechi), dar se îmbunătățește mai jos pe pantă. Apa subterană din 
valea Seliștei este relativ nepoluată, deși există concentrații mari de cadmiu în majoritatea punctelor de 
prelevare. 
 
2.3.5 Clima regiunii 
  
 Arealul din care face parte zona are o climă de tip continental temperat, zonele mai înalte având un 
microclimat montan cu ierni reci și căderi de zăpadă importante, care durează 4-6 luni. Primăvara și 
toamna sunt reci și umede, cu căderi importante de ploi. Vara este scurtă, cu treceri gradate între 
anotimpuri. 
 Reprezentativă, din punct de vedere climatologic, pentru zona studiată este stația meteorologică 
Roșia Montană (SMRM) localizată în vârful dealului Rotundu, în extremitatea nord-estică a localității. Stația 
face parte din rețeaua meteorologică națională. Datele multianuale prezentate în tabelele de mai jos au fost 
furnizate de Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INMHGA). 
 
 Condiții climatice generale  

Clima din regiune este clasificată drept temperat continentală cu influențe topografice. Temperatura 
medie anuală este de 5,4° C, cu maxime și minime ale mediilor lunare de 24,7° C (vara) și respectiv -8,2° 
C (iarna). 

Umiditatea relativă a aerului este de aproximativ 77% pe întreaga perioadă, cu cele mai mari valori 
înregistrate în septembrie 1996 (92%) și decembrie 1988 (93%). Cea mai redusă umiditate relativă a 
aerului a fost înregistrată în mai 2001 (70%). Distribuția nebulozității totale arată o corelare directă cu 
umiditatea aerului.  

Frecvențele medii multi - anuale ale direcției vântului indică direcția dominantă sud-est (frecvența 
30,2%), urmată de nord-est și vest. Orientarea aproximativ sud-vest – nord-est a văii Roșiei are o 
importanță determinantă în crearea direcției dominante a vântului. Viteza medie a vântului pe fiecare 
direcție prezintă valori între 1,4-4,8 m/s. 

 
Precipitații 
Precipitațiile sunt sub formă de ploaie în cea mai mare parte a anului, zăpada căzând în câteva luni 

de iarnă. Datele privind precipitațiile medii, maxime și minime lunare sunt prezentate în Tabelul 1 și Figurile 
2, 3 și 4 pentru Roșia Montană (stația INMH Rotundu și stația proiectului) și pentru Abrud.  

Precipitațiile de vârf au loc de obicei vara, cu cele mai mari valori ale mediilor lunare înregistrate în 
iunie sau iulie. La stațiile Rotundu și Abrud, cele mai mari valori ale mediilor lunare au fost de 91,8 mm 
(iulie) și respectiv 106,4 mm (iunie). Cea mai mare valoare înregistrată la stația proiectului (150,5 mm în 
iunie) este influențată de condițiile de umiditate ridicată din ultimii cinci ani.  

Valorile lunare maxime ale precipitațiilor la cele trei stații în perioada de înregistrări au fost 230,9 
mm (iulie 2005) la Rotundu, 168,1 mm (iulie 2005) la stația proiectului și de 232,4 mm (decembrie 1981) la 
Abrud. Aceste date ilustrează variabilitatea spațială pe distanțe apropiate a fenomenelor de precipitații și 
faptul că precipitații extreme pot avea loc atât vara, cât și iarna. Diferența dintre stația proiectului RMGC de 
la Roșia Montană și cea a INMH de la Rotundu este mai ales dată de altitudine (a doua se află la o 
altitudine mai mare cu peste 300 m) și de topografie. În Figura 1. se observă cum valorile lunare de vârf 
înregistrate la Rotundu depășesc în general pe cele de la stația proiectului. Comparativ cu lunile de vară, 
valorile precipitațiilor de iarnă sunt mai mici, cu medii în general de 30-50 mm (deși mediile din Abrud se 
apropie de 80 mm în decembrie). O parte însemnată a precipitațiilor de iarnă sunt sub formă de zăpadă și 
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au fost înregistrate din octombrie până în martie. De obicei, zăpada rămâne pe sol din decembrie până în 
martie, cele mai importante dezghețuri având loc de obicei în martie. În situații extreme, zăpada poate 
cădea încă din septembrie și rămâne pe sol până în mai. 

În Tabelul 1, sunt prezentate mediile lunare pentru anul 2005, remarcabil pentru precipitațiile 
abundente de vară. Însă valoarea totală pe 2005, deși mare, nu a fost cea mai importantă din înregistrările 
existente. Media precipitațiilor totale anuale pe perioada de 23 de ani de înregistrări (1983-2005) este de 
739,0 mm pentru Stația INMH Rotundu, cu valori cuprinse între 563,7 mm (1992) și 1.056,9 mm (2001). 
Media precipitațiilor totale anuale la stația Abrud din 1978 până în 1999 este puțin mai mare, de 806,5 mm, 
cu valori cuprinse între 573,6 mm (1983) și 996,3 mm (1997). În cei cinci ani de înregistrări, la stația RMGC 
a fost atinsă o medie de 751,0 mm. 

Seriile temporale anuale pentru Stația INMH Rotundu sunt prezentate în Figura 1. Se pot deosebi 
două secvențe de ani mai ploioși decât media, respectiv 1978-1981 și 1995-1999. Între 1982-1994, 
precipitațiile anuale totale se situează în general sub sau în jurul valorii medii. După 1999, valorile anuale 
totale au variat într-un domeniu similar întregului interval de ani anteriori de înregistrări. 

 
Tabel 1. Precipitații (mm) în Roșia Montană și în Abrud - Sursa datelor: INMH și RMG 

 

Stația  An Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec 

Roșia 
Montană 
(Stația 
INMH 
Rotundu) 

Medie 
1983-2005 

739,0 40,0 33,1 41,2 62,2 81,6 89,5 91,8 86,9 72,7 44,5 41,4 54,1 

2005 1040,3 46,5 51,9 75,2 111,3 89,1 65,5 230,9 130,6 71,6 21,5 51,1 95,1 

Maxima 
1983-2005 

1056,9 96,4 76,3 157,0 119,7 150,2 180,3 230,9 203,5 143,2 116,0 73,4 146,1 

Minima 
1983-2005 

563,7 7,0 6,1 7,3 16,7 25,3 19,2 21,1 26,2 9,8 3,0 7,2 12,2 

Roșia 
Montană 
(Stația 
RMGC) 

Media 
2001-2005 751,0 41,0 26,9 35,6 65,3 59,0 76,6 150,5 106,2 81,2 56,6 44,4 39,4 

2005 786,9 17,7 25,3 65,2 103,8 73,5 83,4 168,1 94,6 69,5 13,9 20,9 51,0 

Maxima 
2001-2005 

841,8 72,8 53,4 65,2 103,8 73,5 114,6 168,1 146,9 131,2 145,3 61,4 54,2 

Minima 
2001-2005 

633,5 12,3 8,3 14,3 29,0 39,5 46,4 106,8 13,8 40,9 13,9 20,9 25,8 

Abrud 
(Stația 
INMH 
Abrud) 

Medie 
1978-1999 

806,5 51,6 44,4 46,7 66,5 88,3 106,4 84,0 74,3 68,5 49,7 46,3 79,8 

Maxima 
1978-1999 

996,3 132,3 143,6 146,8 97,3 169,0 187,9 181,7 176,3 176,3 150,6 97,3 232,4 

Minima 
1978-1999 

573,6 7,4 4,8 15,2 25,2 27,1 52,2 18,3 26,7 7,4 4,3 2,7 18,1 
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Pentru stația INMH Rotundu, seria de date anuale în intervalul 01.01.2006-31.08.2010 este prezentată 
în continuare. 
 

 
PRECIPITAȚII LUNARE (mm) - ROȘIA MONTANĂ (01.01.2006-31.08.2010) 

DATE PRELUATE DE LA STAȚIA ROȘIA MONTANĂ - ROTUNDU PENTRU PRECIPITAȚII LUNARE 
An Total an Ian. Feb. Mar. Apr. Mai. Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

(toate valorile în mm) 
2006 952,6 34,1 48,6 122,9 125,2 107,5 130,5 105,0 171,7 37,3 30,6 20,8 18,4 

2007 867,8 93,4 62,6 42,7 11,6 149,3 78,8 69,4 84,4 100,2 61,7 89,1 24,6 

2008 835,1 17,9 14,6 109,0 70,0 81,1 80,8 154,6 33,2 58,4 65,4 70,6 79,5 

2009 816,2 36,9 59,8 47,1 19,0 69,4 138,6 69,0 84,8 17,8 94,8 91,2 87,8 

2010  99,5 47,2 38,8 67,9 146,8 127,8 141,6 42,4     

Maxima înregistrată 952,6 99,5 62,6 122,9 125,2 149,3 138,6 154,6 171,7 100,2 94,8 91,2 87,8 
Minima înregistrată 816,2 17,9 14,6 38,8 11,6 69,4 78,8 69,0 33,2 17,8 30,6 20,8 18,4 

Media înregistrată 867,9 56,4 46,6 72,1 58,7 110,8 111,3 107,9 83,3 53,4 63,1 67,9 52,6 

 
 
 
 
Figura 1. Precipitații lunare la Roșia Montană (Stația INMH Rotundu), 1983 - 2010 
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Figura 2. Precipitații lunare la Roșia Montană (Stația RMGC), 2001-2008 
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Figura 3. Precipitații lunare la Abrud (Stație INMH Abrud), 1978-1999 
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Figura 4. Corelație între precipitațiile lunare determinate la Stațiile INMH și RMGC, 2001-2010 
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Figura 5. Grosimea lunară a stratului de zăpadă (cm) 
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Figura 6. Serii anuale de date privind precipitațiile 
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 Vântul 
  

Parametrii caracteristici vântului sunt măsurați la înălțimea de 10 m deasupra solului. În vederea 
caracterizării vântului, sunt utilizați următorii parametri: frecvența medie multianuală pe 8 direcții (%) și 
mediile lunare ale vitezei vântului pe direcții (m/s). Pentru perioada analizată, frecvențele medii multianuale 
ale direcțiilor vântului indică faptul că direcția principală este SV (frecvența 30,3%), urmată de NE 
(frecvența 13,5%) și V (frecvența 8,4%). Direcția dominantă a vântului (SV) are cele mai mari frecvențe de 
apariție (31,5-38,4%) între septembrie și martie, incluzând anotimpurile de tranziție și iarna. A doua direcție 
dominantă (NE) are cele mai ridicate frecvențe de apariție în timpul anotimpului cald (Tabel 2.) 
Valoarea medie multianuală a frecvenței calmului atmosferic este de 17,7%, cu valori maxime (de peste 
20%) înregistrate în ianuarie, iunie și august. 
 

 
Tabel 2. Frecvența medie multianuală a direcției vântului (%) 
 
Luna/Dir. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 
N 2,5 2,9 4,3 4,2 5,6 4,8 4,0 3,5 4,4 2,1 2,6 1,9 3,6 
NE 13,3 11,3 15,5 12,6 16,6 9,5 13,1 16,6 8,0 10,1 10,3 16,9 12,8 
E 4,9 4,9 7,3 9,9 9,9 5,4 7,2 6,9 5,4 7,4 5,3 5,7 6,7 
SE 1,6 3,6 3,1 7,8 4,6 4,2 3,5 3,5 4,6 4,7 4,8 2,2 4,0 
S 6,2 9,1 7,6 9,7 6,2 6,0 4,3 6,1 7,8 8,5 9,7 7,3 7,4 
SV 32,3 35,2 29,7 27,7 26,8 28,1 24,7 22,2 33,8 32,6 36,1 33,7 30,2 
V 12,0 13,8 15,6 12,0 11,3 16,5 15,4 15,1 13,6 9,6 9,8 10,2 12,9 
NV 4,3 4,1 4,0 3,8 5,1 6,3 5,3 4,9 4,4 4,1 1,2 3,6 4,3 
Calm 22,8 15,2 12,9 12,4 13,9 19,2 22,5 21,1 18,0 21,0 20,2 18,6 18,2 
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Vitezele medii ale vântului pe direcții au prezentat, în perioada decadală analizată, valori între 1,4-4,8 m/s. 
Cele mai mari valori apar pe direcția dominantă SV, precum și pe direcția V. 
 

 
Tabel 3. Viteza medie multianuală a vântului (m/s) 
 
Luna 
Dir. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

N 2,2 1,8 2,8 2,7 2,6 2,8 2,3 1,7 2,1 2,6 1,4 2,1 2,3 
NE 3,5 3,9 3,7 3,3 3,3 2,8 2,7 2,7 2,6 3,2 3,1 4,7 3,3 
E 2,8 3,5 4,1 4,6 3,5 2,4 2,9 3,2 3,2 3,9 3,2 4,0 3,4 
SE 2,7 3,4 3,4 4,0 3,1 2,7 2,4 1,8 2,5 2,9 2,7 1,9 2,8 
S 2,4 3,4 3,7 3,7 3,7 2,9 2,7 2,8 3,6 3,4 3,3 3,1 3,2 
SV 4,2 4,7 4,5 4,8 4,4 3,7 3,5 3,4 3,9 3,9 4,1 4,7 4,2 
V 3,9 3,7 4,5 4,1 3,5 3,4 3,5 3,9 4,0 4,0 3,7 4,2 3,9 
NV 3,0 2,5 3,3 3,2 2,8 3,1 2,6 2,7 3,2 2,4 2,5 2,1 2,8 

 
2.3.6 Solul 
 
 Pentru caracterizarea solurilor din zona de proiect, au fost folosite datele furnizate de „Studiul de 
impact asupra solului datorat activității de extracție și prelucrare a minereului aurifer de la Roșia Montană”, 
întocmit de către Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie (ICPA) în 2003. 
 Pentru caracterizarea solurilor din zona Roșia Montană, în cadrul studiului de impact întocmit de 
ICPA au fost studiate profile de sol și au fost făcute observații în lungul unor traverse pedo-geomorfologice. 
În vederea aprecierii caracteristicilor agro-chimice ale solurilor din arealul aferent zonei în care se vor 
desfășura activități de explorare geologică prin foraje, au fost avute în vedere rezultatele sintetice pentru 
principalii indici agrochimici (reacția solurilor – pH, indicele de azot – IN, asigurarea solurilor cu fosfor 
mobil, asigurarea solurilor cu potasiu mobil), prezentate în Raportul la studiul de impact asupra solului 
întocmit de ICPA.  
 Ca urmare a condițiilor de mediu (relief, litologie de suprafață, hidrografie-hidrogeologie, climă, 
vegetație), în zona studiată s-a format un înveliș de sol variat. Diversitatea lui apare mai pregnant la nivel 
de subtip, dar mai ales la nivel inferior, dată de asocierea caracteristicilor de sol și teren în arealele 
respective, condiționând legile răspândirii acestora. 
 Pentru a scoate în evidență cele menționate s-a optat pentru utilizarea formulei de sol-teren 
(pedotop) care cuprinde principalele însușiri ale solului și terenului. 
 Grupele de soluri caracteristice zonei studiate sunt reprezentate de soluri aparținând clasei 
cambisoluri (soluri brune eu-mezobazice cu subtipurile tipic și litic și soluri brune acide cu subtipurile tipic, 
andic, litic, andic-litic) și clasei solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate (regosoluri tipice, coluvisoluri 
tipice, litosoluri tipice).  
 În zona analizată în prezentul studiu, documentația întocmită de ICPA a pus în evidență prezența 
următoarelor tipuri de soluri: 
- soluri brune acide (sol brun acid antic-litic și sol brun acid litic); 
- soluri brun eu-mezobazic tipic; 
- sol brun eu-mezobazic andic; 
- sol brun eu-mezobazic andic-litic; 
- regosol tipic; 
- litosol tipic. 
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2.3.7 Seismicitatea 
 

Seismicitatea teritoriului României și a regiunilor învecinate este redată în Figura 7. sub forma unei 
hărți a epicentrelor de cutremure produse în ultimii 30 de ani. Datele privind amplasamentele și 
magnitudinea cutremurelor (pe scala Richter) au fost furnizate de National Geophysical Data Centre 
(NGDC) din Boulder, Colorado. Pentru România există o evidență cuprinzătoare a cutremurelor produse în 
ultimele secole, conținând chiar date despre cutremure puternice produse în urmă cu mai bine de 1.000 de 
ani. 

 
Nivelul de seismicitate pentru cea mai mare parte a lanțului muntos carpatic din partea de centrală 

a României este moderat, cu cutremure produse în general la adâncimi mici. Cele mai puternice dintre 
aceste cutremure puțin adânci se situează în domeniul de magnitudine de 6,0-6,5. Regiunea Vrancea, 
situată în zona în care Munții Carpați suferă o schimbare bruscă de direcție de la nord-sud către est-vest, 
reprezintă sursa a mai mult de două treimi din activitatea seismică de mare intensitate care afectează 
România și părți ale Bulgariei, Moldovei și Ucrainei. Activitatea seismică din această regiune este 
predominant legată de hipocentre situate într-un domeniu de adâncimi cuprins între aproximativ 50-170 km. 
Regiunea Vrancea este situată la aproximativ 275 km de Roșia Montană. 

 
În regiunea Vrancea, au fost înregistrate în ultimele câteva sute de ani numeroase cutremure 

moderate și puternice. Unele dintre acestea s-au produs în secolul trecut, incluzând cutremurul din 1977, 
cu o magnitudine de 7,5 și cu hipocentrul la o adâncime de aproximativ 109 km. Intensitatea Mercalli 
modificată în zona epicentrală, măsurată pentru acest eveniment a fost de IX. Acest cutremur a provocat 
daune importante în București, situat la o distanță de 100 km de epicentru. Cutremurul cel mai puternic 
înregistrat în secolul trecut pentru zona Vrancea a fost cel din 1940, cu o magnitudine de 7,7. Alte 
cutremure mari produse în această zonă au fost cele din 1986 și 1990, cu magnitudini de 7,2 și respectiv 
7,0.  

 
O altă zonă de activitate seismică este situată la vest de Roșia Montană, în județul Timiș. 

Cutremurele înregistrate în această zonă și în regiunile învecinate din nordul Serbiei sunt de regulă, de 
mică adâncime, având magnitudini scăzute sau moderate, între 4-6. Un cutremur mare a fost înregistrat în 
zona Timiș, în 1887. Magnitudinea estimată pentru acest eveniment a fost de 7,0. 
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Figura 7. Seismicitatea regională (Legenda redă magnitudinile măsurate pe scara 
Richter)

 
 
 Perimetrul cercetat se încadrează în zona seismică „F”, valoarea coeficientului Ks = 0,08 în 
conformitate cu prevederile NORMATIVULUI P 100-06. 
 
2.3.8 Adâncimea de îngheț 
 
 Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheț în zonele montane este de -1,20 m, măsurată de la 
nivelul terenului sistematizat. 
 
2.3.9 Zone de risc natural 
 

Datorită naturii geologice a zonei studiate, a morfologiei terenurilor, a impactului factorilor exogeni 
și, în principal, a impactului antropic există o probabilitate ridicată de declanșare a unor fenomene naturale 
precum alunecările de teren, căderi de pietre ș.a.. Alterarea și erodarea rocilor, în special a celor 
sedimentare au dus la depunerea materialelor erodate pe pante mai line, formându-se depozite deluviale. 
Acestea, la rândul lor, au constituit materiale supuse fenomenului de alunecare. 
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 La declanșarea acestuia contribuie atât factorii externi, cât și formarea unui pat de argile 
montmorillonitice, capabil să întrețină alunecarea. Prezența tăurilor poate accelera fenomenul de alunecare 
și declanșa fenomenul de sufoziune. Alunecările de teren pot fi ușor reperate în cursul superior al pâraielor 
Roșia și Corna.  

În perimetrul cercetat nu s-au întâlnit forme ale eroziunii accelerate a solului, cu excepția celei de 
vale îngustă, prezentă pe văile înguste afluente văilor mai mari. În schimb, este prezentă eroziunea 
geologică pe suprafețele în care se întâlnesc regosoluri, în asociație cu alte soluri. 

În zonele drumurilor județene care unesc localitățile Gura Roșiei de Roșia Montană și Corna de 
Roșia Poieni pot fi observate căderi de pietre și pânze de grohotiș. Acestea pot fi declanșate și în zona 
haldelor de steril, halde fragmentate de torenți și văi în formare. În perioadele cu precipitații abundente se 
antrenează spre baza versanților material grosier și fin, lărgind astfel suprafața degradată. Astfel de 
fenomene pot fi lesne observate în dealurile Cetatea, Cârnic, Orlea. 
 
2.3.10  Stratificația terenului 
 

Învelișul de sol în zona studiată este constituit, conform Raportului de evaluare a impactului asupra 
solului a activității de extracție și prelucrare a minereului aurifer de la Roșia Montană (ICPA 2003), din 
soluri brune eu-mezobazice cu subtipurile tipic și litic (BMti, BMls) și soluri brune acide cu subtipurile tipic, 
andic, litic, andic-litic (BOti, BOan, BOls, BOan-ls), ambele tipuri aparținând clasei cambisolurilor și din 
regosoluri tipice (RSti), coluvisoluri tipice (COti) și litosoluri tipice (LSti), toate trei aparținând clasei solurilor 
neevoluate, trunchiate sau desfundate. Predominante sunt solurile brune acide și solurile breune eu-
mezobazice. 

Reacția dominantă a solurilor este acidă-puternic acidă, pe 52% din suprafață, și slab acidă pe 
40% din suprafață. Aprovizionarea cu materie organică brută este mijlocie-ridicată pe 99% din suprafață, 
dar conținutul în humus propriu-zis este mic. Aprovizionarea cu azot este predominant mijlocie, cu fosfor 
mobil este slabă și foarte slabă, pe 96% din suprafață, iar cu potasiu mobil este mijlociu și bine asigurată, 
pe 92% din suprafață. Solurile sunt predominant scheletice, cu conținut slab-moderat de schelet, în 
orizontul A, pe 57% din suprafață și slab-excesiv, pe 14% din suprafață. Textura predominantă în orizontul 
A este lutoasă pe 57% din suprafață și luto-nisipoasă pe 38% din suprafață. 

Grosimea stratului fertil este, în general, mică. Pe 26% din suprafață este sub 10 cm, pe 26% între 
10-20 cm, pe 27% între 10-30 cm și pe 17% între 20-30 cm. În ansamblu, 70% din suprafața solurilor 
analizate au grosimea stratului fertil de până la 30 cm. 

Învelișul de sol al zonei Roșia Montană este slab sau mediu populat cu microfloră fungică sau 
bacteriană, are o diversitate relativ moderată (2-4 specii) la fungi și (1-9 specii) la bacterii, și comunități 
taxonomice relativ echilibrate, omogene. Activitățile fiziologice globale ale microflorei edafice au o 
intensitate medie cu valori ale respirației solului, în majoritate, cuprinse între 30-80 mg CO2/100 g sol. 
Învelișul de sol al zonei Roșia Montană nu este poluat cu metale grele. Învelișul de sol are o favorabilitate 
moderată (40-60 puncte) pentru pășuni și fânețe și mică (0-20 puncte) pentru pomi (măr, prun) și cartof. 
 Caracterizarea pedologică a învelișului de sol 

Ca urmare a condițiilor de mediu (relief, litologie de suprafață, hidrografie-hidrogeologie, climă, 
vegetație), în zonă s-a format un înveliș de sol variat. Diversitatea lui apare mai pregnant la nivel de subtip, 
dar mai ales la nivel inferior, dată de asocierea caracteristicilor de sol și teren în arealele respective, 
condiționând legile răspândirii acestora. Pentru a scoate în evidență cele menționate s-a optat pentru 
utilizarea formulei de sol-teren (pedotop) care cuprinde principalele însușiri ale solului și terenului (vezi 
legenda solurilor de pe hartă). Solurile din teritoriu au fost clasificate după principiile și criteriile conținute de 
Sistemul Român de Clasificare a Solurilor (1980) și au fost corelate apoi cu W.R.B.-S.B. (1998). Informațiile 
din teren și datele analitice de laborator au fost interpretate și ierarhizate după normele din "Metodologia 
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elaborării studiilor pedologice", (I.C.P.A., 1987). Semnificația cantitativă a acestor însușiri este redată în 
legenda solurilor. 
 Tipurile și subtipurile de sol 

În urma cartării pedologice și folosind criteriile menționate au fost identificate soluri aparținând 
clasei cambisoluri și clasei solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate 

Clasa cambisoluri 
Din această clasă s-au întâlnit tipurile și subtipurile următoare: 

• Soluri brune eu-mezobazice cu subtipurile tipic și litic (BMti, BMls); 
• Soluri brune acide cu subtipurile tipic, andic, litic, andic-litic (BOti, BOan, BOls, BOan-ls). 
Clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate: 
• Regosoluri tipice (RSti); 
• Coluvisoluri tipice (COti); 
• Litosoluri tipice (LSti).  
În asociație cu aceste terenuri mai apar: andosoluri cambice (clasa umbrisoluri) și litosoluri tipice (clasa 
solurilor neevoluate), datorită caracteristicilor materialelor parentale și ale terenului (pantă). 
 
2.3.11  Condiții de fundare 
 
 Strat de fundare: depozite aluvio-deluviale reprezentate prin argile prăfoase, argile nisipoase, 
nisipuri argiloase, plastic vârtoase, cu elemente angulare. 
 Adâncime minimă de fundare: D min.= - 1,20 m. Această adâncime minimă asigură încastrarea 
fundațiilor în terenul natural bun de fundare și protecția lor față de fenomenul de gelivație. 
 Presiune convențională: calculată conform STAS 3300/2-85: Pconv = 200-250 KPa. 
 
2.3.12  Biodiversitatea 
 
  Vegetația primară naturală a zonei Roșia Montană, este reprezentată de păduri, la care s-au 
adăugat diferite segmente de păduri și pajiști secundare și diferite suprafețe din circuitul agricol. În ceea ce 
privește zona studiată, se apreciază că vegetația prezentă este tipică celei din zona Roșia Montană și este 
reprezentată de păduri carpatice de fag și de păduri dacice de fag cu carpen. Față de aceste aspecte 
primare, vegetația în zona Roșia Montană este reprezentată de mici suprafețe de păduri secundare, de 
pajiști secundare, suprafețe lipsite de vegetație sau cu o vegetație rară, incipientă, precum și unele culturi 
agricole. 
  În zona Roșia Montană activitatea antropică (mineritul) desfășurată continuu pe o perioadă foarte 
mare, a avut un impact semnificativ asupra vegetației. Din acest motiv vegetația în întreaga zonă este 
considerată a avea un caracter secundar, chiar în cazurile în care, pe anumite suprafețe prezintă o 
componență și caracteristicile unei vegetații primare. 
  În zona Orlea, vegetația este reprezentată de tufișuri de Fagus silvatica, Carpinus betulus, Betula 
pendula, Populus alba, Salix sp, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa, 
refăcute natural în locul unei păduri de fag și carpen defrișate. Din pădurea inițială se mențin (mai frecvente 
în partea nordică) mici grupuri de exemplare bătrâne de fag și carpen. 
  Vegetația dominantă în zona analizată este constituită dintr-un complex de pajiști, livezi, local 
culturi sporadice de legume. 
  Pajiștile sunt formate dintr-o variată paletă floristică precum: Trifolium arvense, Spergula arvensis, 
Setaria virids, Gypsophila muralis, Gnaphallium uliginosum, Centaurea phrygia, C. scabiosa, Cynosurus 
cristatus, Plantago lanceolata, P. media, Poa pratensis, Poligonum aviculare, Silene sp., Calamagrostis 
epigegas, Calluna vulgaris, Poa pratensis, Festuca pratensis, F. rubra, Agrostis stolonifera, A. tenuis, A. 
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capillaries, Alopecurus pratensis, Sieglingia decumbens, Glyceria maxima, iar local apar Juncus gerardi, 
Puccinelia distans, Deschampsia caepitosa. În livezi apar specii de: Malus, Prunus, Pirus, Rubus, ș.a. 
 Vegetația silvică este dominată de speciile de Fagus și Carpinus. Predomină Fagus silvatica. În 
arealele mai înalte predomină speciile de Abies și Pinus, iar de-a lungul cursurilor de apă mai apar specii 
de: Betula, Populus și Salix. În zonele cu lucrări miniere vechi se întâlnesc Betula pendula, Pinus sylvestris 
și Populus ternula. Tot aici apar Vaccinum myrtillus și Vaccinum vitisidea. 
 
 
2.4. Circulația  
 
 
• Aspecte critice privind desfășurarea, în cadrul zonei, a circulației  
 
 Toate categoriile de drumuri, atât cele clasate, cât și cele de exploatare au trasee cu profile 
longitudinale cu declivitate mare care ridică probleme în circulație, îndeosebi în perioadele ploioase și pe 
timpul iernii. 
 Pe toate categoriile de drumuri se remarcă existența unor tronsoane unde lipsesc acostamentele, 
șanțurile pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale din zona drumurilor, parapeții, lucrările de artă. Pe 
drumurile de exploatare și comunale lipsesc marcajele rutiere. 
 Se remarcă lipsa lucrărilor de întreținere, care să asigure viabilitatea lucrărilor de artă, precum și a 
celor de colectare și evacuare a apelor pluviale.  
 În zona studiată, în prezent nu există infrastructură feroviară de transport. În trecut, a existat 
segmentul de cale ferată Gura Minei – Aprăbuș, cu o lungime de 3 km, care a avut statutul de cale ferată 
industrială, și a figurat în inventarul Roșiamin ca mijloc fix, fiind casată, iar materialele rezultate fiind 
valorificate de către Roșiamin. Menționăm că această cale ferată a fost utilizată exclusiv în transportul 
minereului de la Gura Minei-orizontul 714 la stația de concasare Aprăbuș, ca parte a procesului tehnologic 
al minei exploatate de RoșiaMin. 
 
 
• Capacități de transport, greutăți în fluența circulației, incomodări între tipurile de circulație, 
precum și dintre acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare a traseelor existente 
și de realizare a unor artere noi, capacități și trasee ale transportului în comun, intersecții cu 
probleme, priorități. 
 
 Comuna Roșia Montană este străbătută în partea de vest de drumul național DN 74 A Abrud – 
Câmpeni, drum care face legătura între drumurile naționale DN 74, Alba Iulia – Abrud – Brad și DN 75, 
Turda – Câmpeni – Lunca. 
 Accesul în reședința de comună Roșia Montană se face prin drumul județean DJ 742, drum care 
traversează localitatea de la sud la nord și care se racordează la rețeaua națională de căi de comunicație 
la Gura Roșiei cu drumul național DN 74 A și la Gura Cornii cu drumul național DN 74. 
 Localitățile cuprinse în zona administrativă a comunei Roșia Montană, care fac obiectul zonei studiate, 
sunt legate de rețeaua de drumuri, astfel: 
1. Localitatea Roșia Montană – prin drumul județean DJ 742 
2. Localitatea Corna - prin drumul județean DJ 742 
3. Localitatea Bunta - prin drumul județean DJ 742 
4. Localitatea Țarina - prin drumul comunal DC 146 
 În afara drumurilor clasate, în perimetrul studiat există și drumuri de exploatare industrială și drumuri 
forestiere. 
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 Starea tehnică a drumurilor aflate pe teritoriul administrativ al comunei Roșia Montană în zona studiata 
se prezintă astfel: 
1. Drumul județean DJ 742 - categoria tehnică L până la Roșia Montană și E pe timp uscat și H pe 
timp ploios până în DN 74 - drum parțial asfaltat – stare mediocră; 
2. Drumul comunal DC 146 - categoria tehnică H - drum parțial asfaltat – stare rea; 
3. Drumul comunal DC 117 - categoria tehnică H - drum parțial pietruit - stare rea; 
4. Drumuri vicinale și locale - din pământ sau au o pietruire ușoară – stare rea;  
5. Drumuri de exploatare - parțial modernizate – stare mediocră. 
 Drumul județean DJ 742 este în administrarea Consiliului Județean Alba, iar drumurile comunale 
sunt în administrarea Consiliului Local Roșia Montană. Lucrările de întreținere și reparație a acestor 
drumuri se fac de către societăți specializate în construcția de drumuri, fondurile fiind constituite din 
bugetele administratorilor. 
 Drumurile de exploatare asigură legătura Exploatării Miniere Roșia Montană și a Exploatării Miniere 
Roșia Poieni cu drumul județean DJ 742 și cu drumurile comunale DC 146 și DC 117. 
 Drumurile de exploatare sunt în administrarea societăților pe care acestea le deservesc. 
 Drumurile comunale DC 146 și DC 117, precum și drumul județean DJ 742 oferă condiții mediocre 
de circulație datorită stării tehnice a sistemului rutier, cât și a elementelor geometrice în plan, profil 
longitudinal și transversal necorespunzătoare și a lipsei lucrărilor periodice de întreținere. 
 Intersecțiile din intravilanul localității Roșia Montană prezintă probleme de vizibilitate din cauza 
distanței reduse dintre fronturile construite, precum și impedimente de acces cauzate de ruperea bruscă a 
pantei combinate cu diferența mare de nivel. 
 Cea mai mare parte a traseelor acestor drumuri va constitui zestrea pentru drumurile de exploatare a 
Proiectului . 
 Pentru o bună desfășurare a circulației rutiere în zona studiată, din analiza situației existente rezultă 
necesitatea modernizării traseelor existente și realizarea unor artere noi de circulație.  
 
 
2.5. Ocuparea terenurilor 
 
 Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată  
 
 Zona studiată prin prezenta documentație de tip PUZ este situată în cadrul următoarelor unități 
administrativ-teritoriale din județul ALBA având, conform documentațiilor de urbanism aprobate, 
următoarele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată: 
 
- orașul ABRUD - (localitatea componentă Gura Cornei) – UTR 2*1 având destinația industrie cu 
funcțiuni complementare, UTR 2*2 având destinația industrie cu funcțiuni complementare, precum și o 
suprafață de 757.740 m2 teren situat în extravilanul orașului Abrud, având destinația arabil, curți-construcții, 
drumuri, fânaț, păduri; 
 
- comuna ROȘIA MONTANĂ (satele Roșia Montană, Gura Roșiei, Bunta, Iacobești, Blidești, 
Bălmoșești, Țarina, Corna, Șoal) – UTR 1 având destinația zonă industrială cu funcțiuni complementare, 
UTR 2 având destinația zonă de protecție a zonei industriale, UTR 3 – zonă construită protejată cu valori de 
patrimoniu, precum și o suprafață de 6.096.650 m2 teren situat în extravilan, cu destinația arabil, curți-
construcții, cimitire, drumuri, fânaț, păduri, ape, neproductiv; 
 
- comuna BUCIUM - extravilanul satelor Bucium Sat, Helești, Muntari, respectiv o suprafață de 6.110 
m2 teren situat în extravilan, având destinația arabil, curți-construcții, drumuri, fânaț, păduri. 
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 Toate localitățile comunei Roșia Montană au vetre risipite alcătuite din mai multe trupuri de intravilan. 
Localitatea Roșia Montană – reședința de comună – este singura care are nucleu mai compact cuprinzând 
și principalele dotări de utilitate publică. 
 
 Principalele zone funcționale existente în cadrul suprafeței studiate, totalizând 1.650,88 ha sunt:: 
- zona aferentă căilor de comunicații în suprafață de 47,74 ha; 
- zona industrială în suprafață de 94,01 ha,: 
- restul terenurilor sunt cu destinație agricolă și forestieră (pășuni, fânețe, păduri), precum și terenuri 
neproductive și terenuri aferente echipării tehnico-edilitare. 
 
 Zone în intravilan afectate de dezvoltarea zonei industriale sunt în suprafață de 964,83 ha iar în 
extravilan 686,05 ha. 
 
 
Bilanț teritorial pentru zona studiată – SITUAȚIA EXISTENTĂ  
 
 

ZONE FUNCȚIONALE 
ROȘIA MONTANĂ ABRUD BUCIUM TOTAL 

Intravilan extravilan intravilan extravilan intravilan extravilan 
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha % 

Zona pentru locuințe 111,559 40,850 34,025 7,976 - 0,159 194,569 11,78 
Instituții publice și 
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, 
alimentație publică 

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

Zona pentru unități 
industriale și 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 
- fânețe 585,347 270,631 83,655 18,823 - 0,392 958,848 58,08 
Păduri în unități 
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 comunicație  35,137 7,600 4,201 0,747 - 0,054 47,739 2,89 
Cursuri de apă și lacuri  9,661 5,153 1,692 - - - 16,506 1,00 
Neproductiv – în unități 
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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Bilanț teritorial pentru suprafețe corespunzătoare unor obiective situate în afara zonei studiate – 
SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 

 
ZONE FUNCȚIONALE 

ROȘIA 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 locuințe - - - - - 3,70 - - 3,70 6,65 
* terenuri agricole 2,25 3,59 - 11,35 - 17,95 - - 35,14 63,24 
* căi de comunicație - 0,02 - - - 0,54 - - 0,56 1,01 
DRUM DE ACCES UZINĂ, 
din care: 

4,05 0,99 - - - - - - 5,04 9,07 

* zona pentru locuințe 0,50 - - - - - - - 0,50 0,90 
* zona pentru unități 
industriale și depozite 

- 0,14 - - - - - - 0,14 0,26 

* terenuri agricole 3,38 0,84 - - - - - - 4,22 7,59 
* căi de comunicație 0,17 0,01 - - - - - - 0,18 0,32 
DEVIERE LEA 110 kV, din 
care 

- 7,48 - - - - - - 7,48 13,46 

* zona pentru locuințe - 3,02 - - - - - - 3,02 5,44 
* terenuri agricole - 4,38 - - - - - - 4,38 7,88 
* căi de comunicație - 0,08 - - - - - - 0,08 0,14 
ALIMENTARE CU APĂ 
INDUSTRIALĂ, din care 

1,12 0,93 - - - - 0,95 0,65 3,65 6,57 

* zona pentru locuințe 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 comunicație 0,12 0,004 - - - - 0,11 0,003 0,24 0,43 
* cursuri de apă și 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 
TOTAL SUPRAFEȚE  6,98 12,35 - 11,35 - 22,19 0,95 0,65 55,57 100,00 

 
 Relaționări între funcțiuni  
 
 Localitatea Roșia Montană, actuala reședință de comună, este afectată în prezent de fosta 
exploatarea minieră. Odată cu începerea dezvoltării Proiectului, este necesară instituirea zonei de protecție 
a perimetrului de exploatare de jur împrejurul incintei industriale. Configurarea definitivă a zonei de 
protecție a perimetrului de exploatare va fi stabilită prin acordul de mediu.  
 Extinderea fondului locativ și a dotărilor de utilitate publică în perimetrul de exploatare va fi limitat și 
în această situație în funcție de opțiunile populației ar fi oportună realizarea unei noi localități reședință de 
comună pe un amplasament viabil, conform propunerilor din P.U.G. Roșia Montană. Zona a făcut obiectul 
unui alt P.U.Z., soluții privind variantele de strămutare fiind în continuă analiză, un rol principal in stabilirea 
acestora fiind jucat de opțiunile populației.  
 Monumentele istorice aflate în cadrul zonei studiate beneficiază de o zonă de protecție instituită 
conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. În vederea definirii zonei 
de protecție aferente fiecărui monument, se vor întocmi documentații de urbanism de tip PUZ CP, în 
conformitate cu metodologia de elaborare aprobată prin Ordinul 562/2003.  
 Fondul existent construit cu valoare de patrimoniu din zona protejată a monumentelor de arhitectură, 
care face obiectul PUZ ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROȘIA MONTANĂ COMUNA ROȘIA MONTANĂ 
JUDEȚUL ALBA în curs de elaborare de S. C. BIROU DE PROIECTARE ASAR GRUP SRL DEVA pentru 
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UTR 3, în conformitate cu rezultatele studiului privind inventarierea clădirilor și structurilor istorice și 
completare PUG Roșia Montană, nefiind afectat de construcțiile industriale poate fi conservat și ulterior pus 
în valoare prin turism. Zona centrului istoric cuprinde 35 de clădiri monument istoric (cf. Listei 
Monumentelor Istorice actualizate aprobată prin OMCC 2314/2004; pozițiile de la cod LMI 2004 AB-l-m-B-
0280 până la AB-l-m-B-0311). 
 
 Gradul de ocupare cu fond construit a zonei studiate este redus. 
  
 Aspecte calitative ale fondului construit  
 
 Conform cartării întocmite, starea fondului construit existent este mediocră spre nesatisfăcătoare. 
 În ce privește indicatorii globali de locuire, suprafața locuibilă pe persoană este de 12,11 mp pe 
locuitor, 2,78 persoane pe locuință și 2,4 camere pe locuință. 
 
 Asigurarea cu servicii, dotări cu utilitate publică, în corelare cu zonele vecine  
 
 Reședința de comună – Roșia Montană – dispune de dotări social culturale menținute în stare de 
funcționare: 3 școli, 2 grădinițe, un cămin cultural, un dispensar uman, un dispensar veterinar, o bibliotecă, 
5 biserici, 2 case de rugăciune, oficiu poștal, CEC, centrală telefonică, poliție. 
 Cu excepția localităților Corna, Gura Roșiei, Vîrtop și Cărpiniș, unde există dotări minimale (școală, 
grădiniță, dispensar, biserică), în restul localităților aparținătoare nu sunt dotări, locuitorii se deplasează în 
reședința de comună sau în orașul Abrud. 
 
 Spații verzi, perdele de protecție, sport și agrement 
 
 Nu există zone special amenajate în acest sens, singura posibilitate de agrement fiind pădurile. 
 
 Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine  
 
 Datorită poziției geografice a teritoriului studiat, cât și morfologiei terenului și a factorilor exogeni, la 
care se adaugă o intensă activitate antropică, au fost identificate o serie de fenomene fizico-geologice care 
se constituie în potențiale zone de risc natural ce au fost prezentate pe larg în capitolul 2.3. – Elemente ale 
cadrului natural; punctul 2.3.9. – Zone de risc natural - vezi planșele 0 și 1. 
 În perimetrul zonei studiate au fost localizate alunecări de teren în bazinul superior al pârâului 
Roșia la nord și est de localitatea Roșia Montană, precum și pe cursul superior al pârâului Corna amonte 
de localitatea Corna, terenuri acoperite în general de pășuni. 
 Căderi de pietre și pânze de grohotiș s-au înregistrat pe DJ 742 – Corna – Roșia Poieni, zona 
carierei Roșia – Dealul Piatra Corbului și versant drept DJ Roșia Montană – Gura Roșiei. 
 Activitățile antropice se regăsesc în zonă prin haldele de steril în versantul sudic al Dealului Oarta, 
Dealul Cetate, Dealul Piatra Corbului. 
 Văi torențiale – haldele de steril sunt fragmentate de numeroși torenți și văi în formare care în 
perioadele cu precipitații abundente antrenează spre baza versanților material fin și grosier lărgind 
suprafața degradată. Astfel de zone în perimetrul cercetat se regăsesc în Dealul Cetate, Dealul Cârnic, 
Dealul Orlea și Dealul Oarta. 
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 Principalele disfuncționalități  
  
Circulații 
- drumurile comunale DC 146 și DC 117 precum și drumul județean DJ 742 oferă condiții mediocre de 
circulație; 
- intersecțiile din intravilanul localității Roșia Montană prezintă probleme de vizibilitate și impedimente de 
acces; 
- toate categoriile de drumuri ridică probleme în circulație datorită profilelor necorespunzătoare; 
- pe toate categoriile de drumuri există porțiuni fără acostamente, șanțuri pentru colectarea apelor, 
parapeți, lucrări de artă și marcaje rutiere. 
Fond construit și utilizarea terenurilor 
- starea fondului construit impune reabilitarea din punct de vedere arhitectural și urbanistic a zonelor cu 
valoare de patrimoniu. 
Dotări de utilitate publică  
-  instituții insuficiente, repartizate necorespunzător în teritoriu. 
Probleme de mediu 
- activitatea minieră desfășurată de-a lungul timpului pe amplasamentul studiat afectează solul și 

subsolul, aerul, apa. 
 
 
2.6. Echipare edilitară  
 

• Stadiul echipării edilitare a zonei, în corelare cu infrastructura localităților 
 
2.6.1. Alimentarea cu apă potabilă 
 
În privința alimentării cu apă potabilă, există în prezent două rețele separate care deservesc 
numai Exploatarea Minieră și centrul comunei Roșia Montană, Uzina de preparare Gura Roșiei, 
antezdrobirea Aprăbuș și localitatea Gura Roșiei. Restul localităților nu beneficiază de această facilitate. 
1. Sursele din care se preia apa potabilă sunt: 
- sistemul Știubei – 3 izvoare captate și dirijate într-un rezervor de 100 m3; 
- sistemul Rotundu – cuprinde 6 izvoare captate și distribuite direct în rețeaua de distribuție; 
- sistemul Stucutoaia – Bortoaia, rezultă prin captarea a 2 izvoare care, printr-un sistem de conducte de 
oțel zincat, sunt înmagazinate în două rezervoare de 150 m3. 
Diferența de presiune creată între captare și rezervoare este corectată de un cămin de rupere de presiune. 
- Sistemul Stiolne captează 2 izvoare care apoi sunt preluate de rețeaua de distribuție din oțel și PVC de 
diferite diametre. Presiunea este reglată de un cămin de rupere de presiune CPR3. 
- Sistemul Vîrtop are în compunere 2 izvoare dar preia și surplusul de apă de la alte 2 izvoare (Erugi și 
Mina) care deservesc uzina Gura Roșiei. Aceste două izvoare dispun de un debit de 5 l/s. 
 Apa din cele 4 izvoare este înmagazinată în trei rezervoare 1x50 m3; 1x100 m3; 1x150 m3. 
 Întregul debit furnizat de rețea este de : Qzi max= 30 l/s iar Q zi med = 12 l/s. 
2. Sursele din care se alimentează cea de-a doua rețea  
 Sunt captate trei grupuri de izvoare care furnizează un debit maxim al zilei de 6 l/s și un debit mediu de 4 
l/s. 
3.  Captarea apei pentru cele două rețele de alimentare cu apă se face prin : 
- drenuri de captare realizate cu tuburi din beton de Dn 300 mm pentru drenaj; 
- camere de captare; 
- camere de vane. 
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4. Rețeaua de aducțiune 
 Rețeaua de aducțiune a apei de la zona de captare la rezervoarele de înmagazinare este realizată cu 
conducte din oțel zincat și PVC cu diametre cuprinse între 1” și 150 mm. 
5.  Înmagazinarea apei 
De la sursă, apa este înmagazinată în toate cele 6 sisteme în rezervoare cu volume de 1x50 m3; 2x100 m3; 
3x150 m3. 
Pentru ridicarea presiunii în zonele unde este necesar există stații de pompare. 
 
2.6.2. Alimentarea cu apă industrială 
 
Apa brută necesară zonei industriale Gura Roșiei era preluată, în trecut, din pârâul Abrudel printr-un baraj. 
In prezent, datorita încetării activității exploatării miniere și în consecință a zonei industriale, acestă 
preluare nu mai este utilizată. 
 Apa pentru stingerea incendiilor. 
Rezerva intangibilă pentru stingerea din exterior al incendiilor este de 108 m3, iar timpul de refacere este de 
3 ore. 
 
2.6.3. Canalizarea  
 
 Canalizarea menajeră 
Teritoriile cuprinse în zona studiată nu dispun de un sistem centralizat de canalizare. 
Apele uzate menajere sunt evacuate în fose septice. 
Apa menajeră de la blocurile din vecinătatea Stadionului și a Primăriei se descarcă într-o fosă septică, din 
care apa convențional curată este evacuată în pârâul Valea Roșiei. 
Apele menajere de la blocurile situate în Piață sunt evacuate într-o fosă septică, care este vidanjată 
periodic. 
Fosta exploatarea minieră, cu toate obiectivele sociale existente, folosește pentru epurarea apelor uzate 
menajere o fosă septică și un separator de grăsimi. După epurarea mecanică, apele convențional curate 
sunt deversate în Valea Roșiei. 
  Canalizarea pluvială. 
Apele provenite din precipitații sunt preluate de Valea Roșiei și pârâul Abrudel. Pentru apele provenite de 
pe dealuri și din zona înconjurătoare, în Piața din localitatea Roșia Montană, s-a construit un rezervor 
subteran din care apele sunt conduse prin conducte, în pârâul Valea Roșiei. 
 Apele uzate tehnologic 
 Apele de mină evacuate din subteran pe canalele Rakoși și Orizont sunt din orizontul 873 și până la 
orizontul 714. În cazul unor viituri în subteran, evacuarea apei la suprafață se face prin pompare de la 
nivelul orizontului 714 și deversate în valea Roșiei. 
 Apele uzate ce provin de la prelucrarea minereului în uzina de preparare Gura Roșiei sunt deversate 
în iazul de decantare Valea Seliștei prin pompare. După sedimentare apele uzate sunt evacuate în pârâul 
Abrudel prin sistemul de sonde inverse. Înainte de evacuarea lor în emisar, apele uzate provenite din 
procesul de prelucrare a minereurilor trec printr-o stație de epurare. 
Iazul de decantare Valea Seliștei este compus din: 
- baraj principal de amorsare construit din anrocamente, 
- baraj picior amplasat în aval de cel de amorsare,  
- dren longitudinal pe firul văii și drenuri laterale, amplasate între cele două baraje pentru preluarea și 
evacuarea apelor ce se infiltrează în iaz, precum și a celor din precipitații, 
- digul de steril realizat între cele două baraje. 
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 În amonte de barajul de amorsare se află un deversor din beton armat, iar în amonte de deversor 
sunt amplasate sonde inverse realizate din conducte de oțel Dn 400 mm. 
Apa colectată de sonde este preluată de o conductă principală din prefabricate de beton cu Dn 500 mm, 
racordată la canalul deversor. Apele preluate de sistemele de evacuare amintite se evacuează în 
continuare printr-un plan înclinat subteran și o galerie de coastă, realizate din beton. Galeria de coastă iese 
în aval de barajul picior.  
 De aici apele sunt preluate de un canal betonat cu praguri de liniștire și ajung în albia Văii Seliștei, 
subtraversează șoseaua Abrud - Câmpeni și se varsă în pârâul Abrudel. 
Principalele disfuncționalități 
1. Alimentarea cu apă potabilă 
Sistemul de alimentare cu apa existent nu acoperă întreg teritoriul, nu corespunde dezvoltărilor și 
necesităților viitoarei exploatări miniere în zona studiată.  
Nu există stație de tratare a apelor pentru sursele existente și captări de izvoare noi. 
2. Evacuarea apei industriale 
Calitatea apei evacuate din iazul de decantare nu este corespunzătoare, având valori ale pH și 
concentrația ionilor de metale grele mult peste limitele admise. 
Scurgerile de suprafață cu potențial acid de pe haldele vechi din bazinele Roșia Montană și Corna nu sunt 
epurate înainte de deversarea în emisar. 
3. Canalizarea apelor uzate menajere 
Se constată lipsa unui sistem centralizat de canalizare.  
Se constată lipsa unei stații de epurare care să deservească atât zona nou propusă cât și localitățile ce pot 
fi racordate la sistemul de canalizare propus. 
 
2.6.4. Descrierea grilei existente de energie electrica  
 
 Alimentarea cu energie electrică a localităților componente ale comunei Roșia Montană, inclusiv a 
consumatorilor industriali existenți în zona studiată se face din Sistemul Energetic Național (SEN), prin 
instalațiile energetice ale SC Electrica SA, respectiv ale Sucursalei Miniere Roșia Montană. 
Din stația de transformare 110/20/6 kV-1x16+1x25 MVA Gura Roșiei, se alimentează prin LEA 20 kV, pe 
stâlpi de beton, consumatorii de energie electrică din zona studiată, prin intermediul posturilor de 
transformare enunțate mai jos, racordate astfel:  
 din axa Gura Roșiei - Lupșa 
- PTA 20/0,4 kV-100 kVA Ignătești 
- PTA 20/0,4 kV -63 kVA Seliștea 
- PTA 20/0,4 kV -100 kVA Colonie Faur 
- PT Cz 20/0,4 kV -250 kVA Blocuri Roșia 
- PTA 20/0,4 kV -100 kVA Roșia Piață 
- PTA 20/0,4 kV -250 kVA Roșia Sindicat 
- PTA 20/0,4 kV -100 kVA Releu TV Roșia 
 din axa Gura Roșiei - Câmpeni 
- PTA 20/0,4 kV - Gura Roșiei 
- PTA 20/0,4 kV - TCM Gura Roșiei 
- PTA 20/0,4 kV - Cărpiniș 
- PTA 20/0,4 kV - Vîrtop 
- PTA 20/0,4 kV - Furduiești 
- PTA 20/0,4 kV - Vîrșii Mici 
 din axa Gura Roșiei kV - Abrud- Geogel 
- PTA 20/0,4 kV - Bunta 
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- PTA 20/0,4 kV - Corna 
Sucursala Minieră Roșia Montană a Companei Naționale a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest S.A., care 
are regim de mare consumator industrial, este alimentată din stația de transformare 110/20/6 kV-
1x16+1x25 MVA Gura Roșiei, proprietate a SC Electrica SA, prin intermediul substației 20/6/0.4 kV - 
1x4+1x1 MVA din incinta Uzinei de preparare Gura Roșiei în modul descris mai jos: 

• de pe bara de 20 kV a substației se alimentează, prin LEA 20 KV pe stâlpi de 
beton, proprietate a SC Electrica SA, substația 20/6/0.4 kV - 1x4 MVA din incinta Sucursalei Miniere Roșia 
Montană - sediu, din care se alimentează, pe lângă consumatorii din incintă-sediu, prin rețele proprii: 
• punctul de alimentare de 6 kV - stația de compresoare de lângă incinta Irina din care se alimentează 
compresoarele și posturile de transformare din cariera Cetate; 
• punctul de alimentare de 6 kV - stația de compresoare din incinta Gura Galeriei 23August; 

• de pe bara de 6 kV a substației se alimentează prin LEA 20 kV pe stâlpi de 
• beton, proprietate a Sucursalei Miniere Roșia Montană, substația 20/6/0.4 kV din incinta Aprăbuș, din 

care se alimentează consumatorii din Aprăbuș și Gura minei; din transformatoarele substației se 
alimentează consumatorii din cadrul Uzinei de preparare Gura Roșiei la 6 kV și 0,4 kV. 

 Date de consum Sucursala Minieră: 
• Putere instalată în receptori = 8,5 MW 
• Putere maximă simultan absorbită = 4,0 MW 
• Putere aparentă = 9 MVA. 
 În zona studiată există următoarele instalații energetice de distribuție a energiei electrice: 
- LEA 110 kV dublu circuit, pe stâlpi de metal, Zlatna - Carieră Roșia Poieni; 
- LEA 20 kV pe stâlpi de beton-axa Gura Roșiei-Lupșa din care sunt racordate posturile de transformare 
ale unor localități din comunele Roșia Montană și Lupșa; 
- LEA 20 kV pe stâlpi de beton – derivația Gura Cornei–Corna – din care sunt racordate posturile de 
transformare din localitățile Bunta și Corna; 
- LEA 0,4 kV de distribuție pe joasă tensiune pentru consumatorii casnici, social-culturali, pentru agenții 
economici existenți; 
- Posturile de transformare Colonie Faur, Blocuri, Piață, Sindicat; 
- instalațiile energetice ale Sucursalei Miniere descrise la paragrafele anterioare. 
Principalele disfuncționalități 
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a celorlalți mici consumatori, se realizează din 
rețeaua de distribuție pe joasă tensiune care este, în general, prin linie aeriană cu conductoare neizolate pe 
stâlpi de beton și parțial prin cablu electric subteran. 
2.6.5. Rețele de telecomunicații 
Racordul abonaților telefonici se face prin intermediul unei centrale telefonice automate digitale, tip 
Goldstar cu o capacitate de 256 de numere, racordată printr-o joncțiune în Gura Roșiei la cablul interurban 
Alba Iulia – Zlatna – Abrud - Câmpeni. 
Numărul de abonați telefonici individuali - persoane fizice, agenți economici sau unități administrative etc. - 
racordați la centrala telefonică este, conform cu „Lista oficială a abonaților telefonici” pentru județul Alba, 
publicată în „Pagini Aurii” ediția 2001-2002, este de 235.  
SN ROMTELECOM SA a înlocuit cablul telefonic de racord al centralei telefonice cu fibră optică. 
Sucursala Minieră Roșia Montană dispune de o centrală telefonică proprie și de legături telefonice prin 
rețele proprii între sediu și punctele de lucru. 
Pentru telefonia mobilă există acoperire pentru VODAFONE și ORANGE. 
Principale disfuncționalități – Nu sunt 
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2.7. Probleme de mediu  
 
 
• Relația cadrul natural – cadrul construit 
 
 
2.7.1 Surse de poluare 
 

Obiectivele existente ale exploatării minere (închise în iunie 2006) care se regăsesc în zona 
studiată prin prezentul PUZ se află atât pe interfluviul dintre Valea Cornii și Valea Roșiei, cât și în cadrul 
acestor văi. Relieful antropic se remarcă (de această dată la nivel macro) și prin exploatările la zi (zona 
galeriei Cariera Napoleon, Cetate) care creează un peisaj deosebit prin „digerarea” straturilor cu minereuri 
complexe și împânzirea teritoriului cu drumuri de exploatare. Acest peisaj dezolant contrastează cu 
terenurile larg ondulate utilizate ca pășuni și fânețe. Este de menționat faptul că activitatea antropică este 
mult mai intensă în partea de centru și nord a zonei studiate.  

 
Astfel problemele de mediu sunt date de existența unor lucrări miniere vechi inactive în zona Orlea 

și Jig, existența zonei rezidențiale axate pe cursul văii Roșia, zona de exploatare activă până în iunie 2006 
din dealurile Cetate și Cârnic și zona rezidențială din valea Corna, sat de tip risipit. Din cele arătate rezultă 
că mediul este cel mai afectat în zona exploatării active. Este de menționat că o serie de elemente ale 
fluxului de exploatare care au creat efecte importante asupra mediului se regăsesc în afara zonei studiate 
prin prezentul PUZ. 

 
 Ca urmare a reducerii suprafeței perimetrului licenței de exploatare minieră în iunie 2004, de la 
42,283 km2 la 23,883 km2, majoritatea obiectivelor exploatării miniere curente au fost scoase în afara 
perimetrului de licență deținut de S.C. ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. și urmează să fie 
închise conform strategiei de restructurare a sectorului minier de către statul român. 
 
2.7.2 Starea factorilor de mediu 
 
 APA - condițiile actuale 
  
 Curgerea apelor de suprafață  

O prezentare sinoptică a datelor referitoare la debitele cursurilor de apă în perioada 2001-2008 
pentru cele patru pâraie care curg prin sau prin apropierea zonei studiate este ilustrată în Tabelul 2, 
Prezentare sintetică a debitelor apelor curgătoare din zonă. Sunt prezentate înregistrările hidrografelor 
pentru această perioadă, împreună cu cantitățile de precipitații înregistrate la stația meteorologică Roșia 
Montană. 
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Tabel 2. Prezentare sintetică a debitelor cursurilor de apă din zonă 

Stăvilarul de pe valea Roșiei (suprafața bazinului = 14,7 km2). 

 Debit ( m3/h) Debit specific (m3/h) 

Perioada Minim Maxim Medie Maxim Medie 

Momentan 26,43 11.664,3 551,8 739,4 37,5 

Zilnic 41,3 7.862,9 625,2 534,9 42,5 

Lunar 60,3 1.595,8 530,3 108,5 36,0 

Stăvilarul de pe valea Cornei (suprafața bazinului = 9,7 km2). 

 Debit ( m3/h) Debit specific (m3/h) 

Perioada Minim Maxim Medie Maxim Medie 

Momentan 14,6 8.565,4 416,3 883,0 42,9 
Zilnic 59,5 5.909,7 487,4 609,2 50,2 
Lunar 197,7 1.307,0 528,2 134,7 54,4 

Stăvilarul de pe valea Seliștei (suprafața bazinului = 4,5 km2). 

 Debit ( m3/h) Debit specific (m3/h) 

Perioada Minim Maxim Medie Maxim Medie 

Momentan 6,4 5.624,6 419,2 1,249,9 93,1 
Zilnic 66,1 2.649,2 427,4 588,7 94,9 
Lunar 201,8 1.170,2 451,8 260,0 100,4 
Stăvilarul de pe valea Abruzelului (suprafața bazinului = 13,9 km2). 
 Debit ( m3/h) Debit specific (m3/h) 
Perioada Minim Maxim Medie Maxim Medie 

Momentan 4,06 16.238,6 487,3 1,168,2 35,0 

Zilnic 6,39 7.142,2 458,5 513,8 32,9 

Lunar 33,62 1.664,5 516,0 119,7 37,1 

Sursa: Baza de date RMGC, 2008 
 

Prezentarea sintetică a debitelor demonstrează reacția rapidă a scurgerii apelor de suprafață față 
de precipitații. Șisturile argiloase care domină geologia pe o porțiune însemnată a amplasamentului 
Proiectului determină o permeabilitate scăzută a solurilor, reducând infiltrarea precipitațiilor. Rocile 
vulcanice din zona de influență a Proiectului prezintă și acestea o permeabilitate scăzută. Ca urmare a 
acestui fapt, o mare parte a apelor meteorice din precipitații intense se reflectă în șiroiri de suprafață. Lipsa 
unor lacuri mari în aceste văi limitează și mai mult capacitatea de reținere a viiturilor în bazin. Reacția 
rapidă față de precipitații a fost observată și în scurgerile din galerii de mină, sugerând existența unor căi 
directe de infiltrare a apelor din precipitații în și în afara rețelei de lucrări subterane. Rețeaua de galerii 
poate fi deci conceptualizată ca o extensie în subteran a sistemului apelor de suprafață și nu ca un sistem 
de ape subterane. 

O comparare a datelor privind debitele cursurilor de apă și cantitățile de precipitații (indică de 
asemenea că apar viituri mai mari după o serie de precipitații, decât după o singură ploaie mare. Acest fapt 
sugerează că terenul deține o oarecare capacitate de retenție a apei.  

Au fost efectuate mai multe analize ale datelor privind scurgerile de suprafată. INMH a calculat 
debite maxime de 100 și 58,3 m3/s cu probabilitățile de depășire de 0,1% și respectiv 1% pentru pârâul 
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Roșia (cu alte cuvinte, debitul pârâului Roșia ar trebui să fie sub 100 m3/s în 99,9% din timp, și sub 58,3 
m3/s în 99% din timp). Pentru Seliște au fost calculate debitele maxime, de 5,9; 4,85 și 3,8 m3/s, cu 
probabilitatea de depășire de 0,5%; 1%, și respectiv 5%.  

 
Tabel 3. Date hidrologice pentru Abrud (la Abrud) și datele privind râul Arieș la Câmpeni și 
Baia de Arieș 
Date statistice Abrud Valoarea Unități 
Suprafața bazinului la stația hidrometrică Abrud: 109 km2 
Debit mediu zilnic la Abrud (1965-2000) 5.177 m3/h 

Debit minim înregistrat la Abrud (1965-2000) 
02.02.91 209 m3/h 
19.12.73 216 m3/h 
23.08.93 216 m3/h 
31.08.92 238 m3/h 
15.11.83 241 m3/h 
16.01.84 241 m3/h 
13.12.86 241 m3/h 
09.07.68 259 m3/h 

Debit maxim înregistrat la Abrud (1965-2000) 
10.03.00 223.000 m3/h 
06.04.00 220.000 m3/h 
31.03.86 220.000 m3/h 
27.12.95 187.000 m3/h 
31.07.80 151.000 m3/h 
Debit mediu zilnic specific la Abrud (1965-2000) 46,8 m3/h/km2 
 
Tabel 4. Date hidrologice pentru Arieș (la Câmpeni) 
Date statistice Câmpeni Valoarea Unități 
Suprafața bazinului la stația hidrometrică Câmpeni: 615 km2 
Debit mediu zilnic la Câmpeni: (1975-2000) 45.300 m3/h 

Debit minim înregistrat la Câmpeni (1975-2000) 
11.12.86 2.860 m3/h 
15.12.83 3.380 m3/h 
05.12.78 4.070 m3/h 
24.11.88 4.360 m3/h 
15.02.84 4.990 m3/h 

Debit maxim înregistrat la Câmpeni (1975-2000) 
12.03.81 1.832.000 m3/s 
27.12.95 1.289.000 m3/s 
12.04.00 1.058.000 m3/s 
10.03.00 659.000 m3/s 
03.07.75 504.000 m3/s 
Șiroiri specifice medii la Câmpeni: (1975-2000) 72,0 m3/h/km2 
 
  Calitatea apelor de suprafață  

Amplasamentul zonei industriale propuse este localizat în zona minieră existentă Roșia Montană, 
imediat la nord-est de orașul Abrud). Mineritul a fost practicat în această zonă încă din epoca romană. 
Pâraiele din zonastudiată se caracterizează printr-o slabă calitate a apei ca urmare a apelor ce se scurg 
din mine vechi, a scurgerilor din halde de roci sterile și din iazuri de decantare și a altor efluenți proveniți de 
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la ferme, locuințe și activități industriale. Calitatea apei din lacurile artificiale reflectă de asemenea impactul 
activităților trecute asupra zonei de influență a Proiectului, iar înregistrările istorice arată că poluarea 
pâraielor și râurilor în urma lucrărilor miniere din zonă era recunoscută, cel puțin încă din epoca medievală. 

 
Tabel 5. Calitatea apei de suprafață în zona Roșia Montană 

Nr. 
crt. 

Punct de 
prelevare Curs de apă 

Clasificarea apelor de suprafață 
OM nr. 161/2006 

I II III IV V 
1 S17 BUCIUM (Valea Albă)    X  
2 S18 ȘESII Buciumani X     
3 S19 VALEA BUCIUMULUI înainte de valea Izbicioarei X     
4 S20 IZBICIOARA     X 
5 S01 ABRUD     X 
6 S21 MUNTARI Abruzel, din depozitul de steril Roșia Poieni     X 
7 S22 PETRENI curs superior Abruzel X     
8 S02 ABRUZEL înainte de Abrud     X 
9 S03 ABRUD înainte de Corna     X 

10 S32 Cârnicel (vechi depozite de steril)     X 
11 S33 Cârnicel (după vechile depozite de steril)     X 
12 S04 Corna înainte de Abrud     X 
13 S05 CERNITA înainte de Abrud     X 
14 S06 ABRUD înainte de valea Seliștei     X 
15 S07 SELIȘTE înainte de Abrud     X 
16 S23 Abrud înainte de depozitul de steril Gura Roșiei     X 
17 S08 ABRUD înainte de valea Roșiei     X 
18 S09 Roșia Montană după evacuarea preaplinului de la concasor     X 
19 S10 Roșia Montană, înainte de râul Abrud     X 
20 S11 ABRUD după valea Roșiei     X 
21 S12 ABRUD înainte de râul Arieș     X 
22 S13 ARIEȘ înainte de râul Abrud    X  
23 S14 ARIEȘ înainte de Valea Ștefancei     X 
24 S15 STEFANCA înainte de Arieș    X  
25 S16 ARIEȘ după Valea Ștefancei    X  
26 S24 VALEA ȘESEI Lupșa înainte de Arieș     X 
27 S25 Sărtaș evacuare de ape de steril înainte de Arieș     X 
28 S27 Râul Arieș la Lunca X     
29 S26 Râul Arieș la Sărtaș    X  
30 S28 Mureș la Alba Iulia   X   
31 S29 Curs superior RM înainte de Tăul Mare  X    
32 S30 Curs RM după Tăul Mare  X    
33 S31 RM Valea Nanului    X  

Notă: 
Sectoarele de râu de la 1 la 30 sunt prezentate în general din amonte spre aval de amplasamentul proiectului 
 

Clasificarea oficială a Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) pentru lungimea de 166 
km a cursului râului Arieș și 24 km din cursul Abrudului este prezentată în Tabelul 6., Condițiile apei de 
suprafață din râurile Abrud și Arieș. 
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Tabel 6. Condițiile de calitate ale apelor de suprafață din râurile Abrud și Arieș 

Secțiunea 
Categoria de calitate a apei conform clasificării 

ANAR Legislație de 
referință I II III IV (D) V 

Râul Abrud (24 km): 

întreaga lungime a râului 
    24km OM 161/2006 

   24km  4706-88 

Râul Arieș (166 km): 

Secțiunea A 
de la izvor la confluența cu 
Arieșul Mic (40 km) 

40km     OM 161/2006 

40km     4706-88 

Secțiunea B 
de la confluența cu Arieșul 
Mic la confluența cu Abrudul 
(9 km) 

 9km    OM 161/2006 

9km     4706-88 

Secțiunea C 
de la confluența cu Abrudul la 
confluența cu Bistra și Ocolișa 
(58 km) 

  58km   OM 161/2006 

   58km  4706-88 

 

   
Lacuri 
Lacurile (tăurile) din zonă au fost construite cu precădere în secolul al XIX-lea ca iazuri de stocare a apei 
pentru activități de extracție a aurului și se află de obicei în zone mai înalte. Cele mai mari lacuri sunt:  
 Tăul Mare, aproape de izvoarele Roșiei (suprafața = 32.120 m2, volumul = 160.600 m3, adâncime 
maximă = 10 m;  
 Tăul Țarina, pe partea de nord a văii superioare a Roșiei (suprafața = 10.480 m2, volumul = 27.300 
m3, adâncime maximă = 4,5 m);  
 Tăul Brazilor, pe partea de sud a văii superioare a Roșiei (suprafața = 7.800 m2, volumul = 22.000 
m3, adâncime maximă = 5,5 m); 
 Tăul Anghel, pe partea de sud a văii superioare a Roșiei (suprafața = 4.250 m2, volumul = 8.500 m3, 
adâncime maximă = 4,5 m); 
 Tăul Corna, la izvoarele Cornei (suprafața = 8.830 m2, volumul = 15.930 m3, adâncime maximă = 3,6 
m.  

Din toate aceste lacuri au fost prelevate probe în cadrul caracterizării condițiilor inițiale. Au fost 
prelevate și analizate probe și din Tăul Cartuș, Tăul Găuri și Tăul Țapului din valea Roșiei. Se pare că 
aceste lacuri artificiale sunt alimentate din izvoare. Nu au fost observate evacuări de debit și nu există un 
consum substanțial de apă. Din acest motiv, acestea nu joacă un rol semnificativ în hidrologie și se 
presupune că aportul de apă din izvoarele de alimentare este compensat prin evaporație și exfiltrații.  

Așa cum se remarcă în Raportul privind condițiile inițiale ale mediului acvatic (Rapoarte privind 
condițiile inițiale, Raport 1, Partea 1), calitatea apei din lacuri este bună, în general nedepășind valorile din 
standard, cu excepția celor pentru mercur și seleniu. În apă au fost detectate concentrații semnificative de 
mercur, de până la de peste 10 ori valoarea din standard. Mercurul nu a fost în mod obișnuit detectat în 
alte ape asociate zonei studiate, nici în apele de mină. Însă mercurul se utiliza de obicei în prelucrarea 
aurului prin tehnici tradiționale. Este deci probabil că, deoarece aceste lacuri au fost folosite în mineritul 
aurului în secolul al XIX-lea, mercurul să-și aibă originea în aceste activități. Concentrațiile mari de mercur 
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din coloana de apă reflectă probabil concentrațiile mari de metil mercur din apă și de mercur și metil mercur 
din sedimentele iazurilor. 
  Ape subterane 

Un studiu independent al condițiilor inițiale a fost efectuat în anii 2000 și 2001, în care au fost 
cuprinse 140 fântâni săpate manual, 175 izvoare și scurgeri de ape de mină din zona studiată și patru sub-
bazine adiacente (respectiv văile Abruzel, Corna, Seliște și Roșia). Scopul inventarierii a fost îmbogățirea 
bazei de cunoștințe hidrologice a zonei având ca obiectiv evaluarea bilanțului inițial al apei, permeabilitatea 
subsolului, conductivitatea, efectul izvoarelor asupra proiectării lucrărilor, disponibilitatea resurselor de apă 
subterană și estimarea inițială a necesităților de asecare. . 
  
  Hidrogeologie 

Rocile potențial purtătoare de apă de pe amplasamentul zonei studiate sunt roci sedimentare 
jurasice și cretacice, straturile vulcanice și depozitele superficiale de aluviuni și coluviuni. Rocile 
sedimentare jurasico-cretacice din zona studiată constau și din straturi discontinue de gresii și 
conglomerate care nu furnizează cantități semnificative de apă. Majoritatea sedimentelor cretacice, inclusiv 
secvențele groase de șisturi marnoase au o permeabilitate foarte scăzută. Dacitul vulcanic, breciile de coș 
și breciile negre au de asemenea o permeabilitate primară scăzută. Permeabilitatea care există totuși în 
secvențele sedimentare și vulcanice se datorează caracteristicilor structurale secundare, precum fracturile 
și faliile. Depozitele superficiale neconsolidate și rocile alterate apropiate de suprafață pot avea o 
capacitate semnificativă de cantonare a apelor în unele porțiuni, dar sunt prea subțiri pentru a fi exploatate 
ca surse mari sau medii de alimentare și sunt mai potrivite ca surse de alimentare mici, de folosință 
menajeră. Fluxurile de andezite din faza târzie post-mineralizare din neogen și piroclastele, dominate de 
aglomerate, apar imediat la nord de Jig și la est de Cârnic, precum și sub formă de grohotiș remanent în 
zona Orlea, în partea de nord a văii Roșiei. Aceste unități vulcanice andezitice sunt slab poroase și permit 
o oarecare circulație a apei subterane prin unitățile de aglomerate și pe zonele de contact cu roca în 
general impermeabilă de sedimente cretacice de dedesubt. În aceste zone de contact apare o serie de 
izvoare și mici lacuri, la distanțe mai mari față de zona studiată.   
   
 Calitatea apei subterane 
 Au fost prelevate probe dintr-o diversitate de puncte (inclusiv fântâni săpate manual, ape 
subterane provenite din lucrări de mină, foraje de monitorizare și izvoare) pe o perioadă de peste 5 ani, 
între 2001-2006. Calitatea apei subterane este similară cu cea a apei de suprafață, ceea ce coroborează 
conceptualizarea apei subterane ca fiind în principal o extensie a regimului apelor de suprafață la adâncimi 
subterane reduse. În văile Roșiei și Cornei, apa subterană este de bună calitate în amonte de lucrările 
miniere, dar este contaminată cu acid, metale, calciu și sulfat după ce intră în contact cu lucrările de mină 
existente. Mai departe, în aval, concentrațiile indicatorilor din apa subterană se reduc prin diluție cu ape 
subterane mai puțin poluate. 

Apa subterană din cel mai înalt punct de prelevare de pe valea Abruzelului (B058) este poluată cu 
unele metale și sulfați, dar se îmbunătățește mai jos pe pantă. 
Apa subterană din valea Seliștei este relativ nepoluată, deși există concentrații mari de cadmiu în 
majoritatea punctelor de prelevare. 

 
Evacuări actuale de ape acide  

  Acestea includ exfiltrațiile de la haldele de steril actuale și descărcările din galeria 714 și din alte 
galerii de importanță minoră. Debitul mediu de curgere din această galerie este estimat la valori cuprinse 
între aproximativ 10-18 l/s. Debitele scurgerilor din galeriile mici sunt mult mai scăzute decât cele din 
galeria 714. Debitele provenite de pe haldele de roci sterile existente nu au fost stabilite. 
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 AERUL - calitatea aerului 
  
 Identificarea surselor fixe și mobile de poluare din zonă  
 Numeroase surse de poluare atmosferică sunt asociate unor așezări umane, exploatării minereului 
auro-argentifer de către C.N.C.A.F MINEVEST S.A. Deva – filiala Roșiamin (perimetru închis în iunie 
2006), traficului rutier și activităților agricole din gospodăriile situate atât în interiorul, cât și în exteriorul 
zonelor rezidențiale. 
Sursele de poluare atmosferică existente în zona studiată sunt situate în cadrul amplasamentului propus al 
Proiectului de exploatare minieră și în afara acestuia, în apropierea limitelor zonei studiate. Sursele 
existente situate în interiorul zonei studiate influențează calitatea aerului atât pe amplasament, cât și în 
zonele din exteriorul acestuia. Pe de altă parte, sursele situate în afara zonei studiate au o influență locală 
asupra calității aerului, dar care se extinde și asupra unor zone din interiorul amplasamentului Proiectului. 
Sursele de poluare a atmosferei existente în zona studiată sunt reprezentate de: 
• surse specifice de emisie din localitățile Țarina, Balmoșești, Corna, Bunta, Gura Cornei 
(aproximativ 50%, zona nordică); 
• activități agricole specifice desfășurate în interiorul și în exteriorul localităților Țarina, Balmoșești, 
Corna, Bunta, Gura Cornei (aproximativ 50%, zona nordică); 
• traficul rutier desfășurat pe infrastructură existentă. 

Sursele de poluanți atmosferici specifice tuturor localităților (atât în interiorul, cât și în 
exteriorul acestora) sunt: 

• arderea combustibililor solizi (lemne, deșeuri lemnoase) în sisteme casnice de încălzire și 
preparare a hranei, în cele mai multe dintre localități; 
• arderea gazului petrolier lichefiat (mai ales în Abrud și Roșia Montană) în scopul preparării hranei 
și izolat, a încălzirii spațiilor comerciale; 
• creșterea păsărilor și animalelor în gospodării individuale; 
• culturile vegetale pe terenuri arabile; 
• grădinile particulare de legume; 
• livezile și viile; 
• unitățile industriale de mică producție; 
• alte activități: prepararea pâinii în unități specializate, prepararea băuturilor alcoolice în sistem 
domestic etc.; 
• traficul rutier local și de tranzit. 
Încălzirea locuințelor se bazează pe utilizarea unor sisteme proprii (în marea majoritate sobe) care 
utilizează aproape exclusiv lemn și deșeuri lemnoase. Poluanții specifici surselor menționate mai sus sunt: 
• Surse staționare de ardere: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf 
(SO2, SO3), particule, compuși organici volatili și condensabili (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice - 
substanțe cu potențial cancerigen); 
• Creșterea păsărilor și animalelor: metan (CH4) generat de fermentația enterică și de 
descompunerea dejecțiilor, amoniac (NH3) rezultat din descompunerea dejecțiilor; 
• Culturi vegetale sezoniere și perene: compuși organici volatili nonmetanici, protoxid de azot, 
particule de proveniență naturală (particule minerale și vegetale), amoniac (NH3) în cazul utilizării 
îngrășămintelor chimice, componenți chimici generați de utilizarea pesticidelor, poluanți generați de 
utilizarea mașinilor agricole (NOx, N2O, CH4, compuși organici volatili nonmetanici, CO, CO2, SO2, particule 
încărcate cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, HAP); 
• Surse staționare reprezentate de motoare cu ardere internă (pompe, generatoare etc.): NO, NO2, 
N2O, CO, CO2, SO2, particule încărcate cu metale grele, compuși organici volatili și condensabili (incluzând 
HAP și alți componenți potențial cancerigeni); 
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• Traficul rutier: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), SO2, CH4, compuși 
organici volatili nonmetanici, particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn); 
• Unitățile industriale, brutăriile, alte activități: poluanți specifici arderii combustibililor, particule, 
compuși organici volatili nonmetanici. 
Poluanții emiși în atmosferă atât în interiorul cât și în exteriorul localităților, includ gaze cu efect de seră 
cum sunt: CO2, N2O, CH4 – generate de surse de ardere staționare sau mobile și de activitățile agricole. 
Ansamblul surselor staționare de magnitudine redusă, situate în interiorul localităților, formează un agregat 
asimilabil unei surse de suprafață de înălțime joasă (înălțimea medie a clădirilor: aproximativ 4-5 m în sate 
și 6-7 m în Abrud). Principalele surse staționare din zonele rezidențiale au un caracter dirijat (cu coșuri de 
evacuare a gazelor de ardere). 
Traficul rutier din interiorul localităților este de asemenea constituit din surse de suprafață de joasă înălțime 
(aproximativ 2 m), reprezentate de căile rutiere care alcătuiesc rețeaua de străzi.  
În afara localităților, traficul rutier generează surse liniare de emisie, caracteristice fiecărui drum în parte. 
 
 SOLUL 
 

 Eroziunea solului pe amplasamentul minier  
 Actuala zonă de lucrări miniere din masivul Cetate a dat naștere unor largi suprafețe acoperite cu 
depozite de descopertă și roci sterile neconsolidate, multe dintre acestea bordând partea superioară a 
masivului care domină valea Roșia. Aceste depozite se află la un unghi de taluz natural și nu beneficiază 
de lucrări inginerești de conturare, consolidare sau de control al scurgerilor de suprafață. În perioadele 
bogate în precipitații, suprafața acestor depozite este afectată de eroziune însoțită de transportul 
sedimentelor siltice atât în valea Roșia, cât și în valea Corna. 
 Pentru caracterizarea solurilor din zona studiată au fost folosite datele furnizate de „Studiul de 
impact asupra solului datorat activității de extracție și prelucrare a minereului aurifer de la Roșia Montană”, 
întocmit de către Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie (ICPA) în 2003.   
Ca urmare a condițiilor de mediu (relief, litologie de suprafață, climă, vegetație) în zonă s-a format un 
înveliș de sol variat. Diversitatea lui apare la nivel de tip și subtip, dar mai ales la nivel inferior, dată de 
asocierea caracteristicilor de sol și teren în arealele respective, condiționând legile răspândirii acestora. 
Pe baza datelor obținute în urma cartărilor pedologice s-au întocmit hărțile de soluri și terenuri. 
Din analiza hărții solurilor rezultă că în teritoriul cercetat au fost separate 8 unități de soluri, la nivel de tip și 
subtip și 19 unități în care se asociază, în proporții variabile, diferite tipuri și subtipuri de soluri. 
Tipurile și subtipurile de sol care au fost delimitate ca unități monotipice (pure) sau în asociații sunt 
reprezentate prin: 
� Soluri brune eu – mezobazice cu subtipurile tipic, andic, litic și andic – litic; 
� Soluri brune acide cu subtipurile tipic, andic, litic și andic – litic; 
� Regosoluri tipice și litice; 
� Litosoluri tipice; 
� Coluvisoluri tipice. 
Solurile au fost clasificate după Sistemul Român de Clasificare a Solurilor (1980) și apoi corelate cu World 
Reference Base for Soil Resources (WRB – SR, 1998). 

 
Poluarea actuală 
În zona analizată propusă pentru dezvoltarea unei exploatări a minereului auro – argentifer în 

cariere și pentru procesarea lui în uzina de procesare, la care se adaugă depozitarea materialelor sterile 
rezultate din excavații și din procesarea minereului, în prezent nu sunt surse majore de poluare a solului, 
nici mobile și nici fixe, cu exceptia perimetrului licientei nr 47/1999 Rosia Montana. 
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Singurele surse fixe de poluare ar putea fi zonele de lucrări miniere din carierele Cetate si Cârnic 
zona Napoleon si cele 18 halde rezultate din exploatările efectuate in timp de către C.N.C.A.F. MINVEST 
S.A. din care, datorită deflației sau în timpul detonărilor se ridică particule aeropurtate solide. Însă acestea, 
datorită dimensiunilor mari, în cea mai mare parte, revin în spațiul carierelor. De altfel, conținutul în metale 
grele, singurul poluant posibil, al rocilor sterile și chiar a celor purtătoare de minereu nu este prea ridicat. 
Mai mult, conținuturile de metale grele determinate în primul orizont al solurilor situate în apropierea 
actualei cariere Cetate, se situează la valori de până la: 1,4 mg/kg Cd, 23 mg/kg Cu, 34 mg/kg Co, 21 
mg/kg Cr, 39 mg/kg Ni, 1040 mg/kg Mn, 36 mg/kg Pb și 130 mg/kg Zn. Aceste valori se încadrează în 
fondul pedogeochimic al regiunii, abundența lor nefiind tributară activității antropice din zonă. 

Practic, în prezent, în zonă, nu există nici o sursă mobilă, de poluare a solului. Traficul auto, care 
se desfășoară, este de intensitate redusă. Totuși, pentru a urmări nivelul de încărcare cu potențiali poluanți, 
în special cu metale grele, pe parcursul exploatării zăcământului și a procesării minereului, evidențiem 
nivelul actual de încărcare sau poluare cu metale grele al solului și modul cum el se situează față de 
actualele limite, prevăzute în Ordinul 756 al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului din 1997, cu 
modificările și completările ulterioare.   
Poluarea cu metale grele 
În Tabelul 7 sunt prezentate intervalele de conținut (xmin și xmax) în metale grele și valorile parametrilor 
centrului de grupare: media aritmetică ( x ), media geometrică (xg), mediana (Me) și modulul (Mo). La 
acestea se adaugă abaterea standard. Din analiza acestor date rezultă că intervalele de conținut sunt 
relativ largi, valoarea maximă fiind de până la 27 de ori mai mare decât cea minimă (Mn). Pentru celelalte 
elemente chimice, cu excepția Cd (20 ori), valoarea maximă este de până la 10 ori mai mare decât cea 
minimă. Cu toate acestea valorile parametrilor centrului de grupare se situează în jurul valorilor normale 
(Cd), sub acestea (Cr, Cu, Mn, Zn) sau cu puțin peste acestea (Co, Ni, Pb). Dacă urmărim repartiția 
procentuală a probelor de sol în funcție de abundența lor în metale grele, în acord cu valorile pragurilor de 
alertă (PA) și de intervenție (PI), constatăm că majoritatea probelor se încadrează în domeniul valorilor 
normale și a clasei cu valori situate până la limita pragului de alertă (PA).  
Tabelul 7. Parametrii statistici ai conținutului de metale grele (mg/kg) din solurile zonei 
studiate, comparativ cu valorile normale (VN) și cu valorile pragurilor de alertă (PA) și de intervenție 
(PI) pentru o folosință sensibilă a terenului (Ord. MAPPM 756/1997) 

Parametrul 
statistic Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

n 153 153 153 153 153 153 153 153 
xmin 0,5 11 11 8 80 13 12 26 
xmax 10,1 67 79 39 2187 114 90 272 
x  1,2 30 30 18 645 49 36 88 
σ 1,1 12 14 5 340 25 14 35 
xg 1,1 28 27 17 331 43 33 82 
Me 1,0 27 26 17 573 44 35 83 
Mo 1,1 26 22 16 519 39 33 82 
VN 1,0 15 30 20 900 20 20 100 
PA 3,0 30 100 100 1500 75 50 300 
PI 5,0 50 300 200 2500 150 100 600 

În aceste două grupe se cuprind: 97% din valori pentru Cd și Mn, 100% din valori pentru Cr, Cu și Zn, 84% 
pentru Pb, 83% pentru Ni și 34% pentru Co. Conținuturile mari situate între valorile pragului de alertă și a 
celui de intervenție reprezintă, aproximativ, diferența dintre cele două clase de până la 100%. Numai 2% 
dintre valorile Cd și 13% din cele ale Co, care pot fi considerate accidentale, se situează în domeniul de 
intervenție. 



  

PPRROOIIEECCTT  NNRR..  44772299//22000066  --  44991100//22001100  
  PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  ZZOONNAALL  --  ZZOONNAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALLĂĂ  RROOŞŞIIAA  MMOONNTTAANNĂĂ    

MMEEMMOORRIIUU  DDEE  PPRREEZZEENNTTAARREE  
  

  

 
Copyright  2010 PROIECT ALBA SA  

  
 

 

 

73

 
  
 BIODIVERSITATEA 
 
Flora şi fauna 
 
Flora 
 
Privire generală asupra vegetaŃiei 

Studiile asupra biodiversitatii au demarat în anul 1999, când Stantec Canada a realizat 
documentaŃia de condiŃii iniŃiale pentru Studiul de fezabilitate (1999-2001). Aceste studii au continuat cu 
realizarea documentației de condiŃii iniŃiale 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 documentației, în vederea 
pregătirii Raportului de evaluare a impactului asupra mediului cu privire la Proiect, în conformitate cu 
prevederile legale de la respectiva dată și în baza normativelor de conŃinut impuse. Întregul set de studii a 
pornit de la investigarea vegetaŃiei, documentând prezenŃa unui impact antropic semnificativ ce condusese 
la o distorsiune profundă a asociaŃiilor de vegetaŃie şi o pauperizare severă a spectrelor floristice [Studiu de 
condiŃii iniŃiale privind biodiversitatea – Elaborator: STANTEC CONSULTING]. 

Monitorizarea efectuată în perioada 2007-2010 a confirmat că în cadrul formaŃiunilor forestiere, net 
dominante sunt pădurile secundare dominate de un numar 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 silvertru- Pinus silvestris). Multe din arborete au o productivitate 
redusă (clasa de producŃie III şi IV), apărând arii semnificative (aproximativ 5% din suprafaŃa totală 
studiată) de suprafeŃe forestiere neproductive (lipsite de vegetaŃie forestieră). Este evident procesul de 
cărpinizare (dominanŃa carpenului Carpinus betulus) şi de ocupare a zonelor forestiere de către specii 
pioniere, cu o importanŃă conservativă redusă, cum ar fi mesteacănul (Betula pendula). 

Pentru întreaga zonă, începând cu 2007 până în 2010, s-a realizat o cartare a formațiunilor majore 
de vegetaŃie şi stabilirea stării de succesiune de vegetaŃie în corelare cu tipurile de habitate descrise la 
nivel national, stabilindu-se şi corespondenŃa cu tipurile de habitate Natura 2000 conform sistemului de 
definire a acestora (Interpretation manual of European Union habitats). 

Este important de subliniat în acest sens faptul că faciesurile de vegetație se prezintă în general 
într-o fază de tranziție, 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 pajiștilor și 
fânețelor, datorită abandonării unor practici agricole; pe suprafeŃe semnificative apar extinderi ale 
tufărişurilor (Rosa sp., Crataegus sp., Prunus sp.). 
 
InformaŃii despre flora şi fauna locală 

În mai 2006, inventarul speciilor de plante a relevat prezenŃa unui numǎr de 403 specii. în 2007, în 
urma parcurgerii celor 25 de perimetre de probă şi a peste 30 de transecte de vegetaŃie, au mai fost 
identificate 38 de specii, numărul total al speciilor de plante ajungând la 441. 

In ceea ce privește habitatele, au fost identificate faze de tranziŃie asociate unui numar 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 distribuŃiei formaŃiunilor de vegetaŃie s-a realizat în format GIS Din zonă lipsesc 
specii de interes conservativ major. 
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 Nevertebrate 

Inventarul de specii realizat până în anul 2007 a relevat prezența unui numar de 106 specii de 
lepidoptere și a fost confirmată în cadrul campaniilor de monitorizare ulterioare. În cadrul campaniilor din 
perioada 2007-2010, a fost relevată prezența unui număr de 32 de specii de coleoptere (din cele 82 
considerate ca fiind potential prezente). Din zona 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 FacultăŃii de Biologie, Universitatea Bucureşti. Aceste date au fost verificate de către specialişti 
din cadrul UniversităŃii Ovidius din ConstanŃa. În anul 2007 ( lunile iunie, iulie şi septembrie) a fost început 
programul de monitorizare a biodiversităŃii acvatice din sistemele lotice şi lentice din amplasamentul 
Proiectului, utilizându-se ca model protocoalele de prelevare, analiză şi raportare folosite de Administrația 
NaŃională Apele Române pentru o mai uşoară integrare în sistemul naŃional de monitorizare a biodiversităŃii 
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 calitative a fost acela de a putea face 
comparaŃii de amplasament şi a determina prezenŃa sau absenŃa nevertebratelor bentonice cu diferite 
grade de toleranŃă a poluării şi a obŃine informaŃii privind bogăŃia taxonurilor, la nivel de familie. Metodele 
cantitative oferă practic o estimare a abundenŃei diferitelor componente ale comunităŃilor de nevertebrate 
pe unitatea de suprafaŃă. Probele au fost sortate şi interpretate în laborator. Au fost stabilite de asemenea 
mai multe puncte de prelevare a probelor din lacuri şi bălŃi în puncte accesibile de pe mal. La fiecare punct 
de prelevare au fost înregistraŃi 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 biodiversităŃii acvatice din sistemele lentice. Pentru lacuri, buletinele de analiză conŃin: 
date generale cu privire la: data şi ora recoltării, nivelul apei în lac, profilul şi adâncimea de recoltare, pH, 
temperatura apei, temperatura aer, transparenŃa, conductivitate, fitoplancton (Nr/dm3), zooplancton 
(Nr/dm3), biomasa (mg/l) pentru fito şi zooplancton, componenŃa 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 conŃin: 
date generale cu privire la: numele cursului de apă, denumirea staŃiei de prelevare, localizarea în Stereo 
70, data prelevării, proba recoltată (plancton, macrozoobentos, microfitobentos), suprafaŃa de recoltare, 
volumul filtrat, volumul supus numărării 
adâncimea de recoltare, adâncimea apei, lăŃimea luciului de apă, natura substratului, descrierea malului, 
indicatori fizico/chimici (pentru aer şi apă), aspectul apei, pH, oxigen, dizolvat, conductivitate, parametrii 
hidromorfologici, condiŃii meteorologice, observaŃii, 
date specifice pentru plancton şi bentosi: grupe sistematice, taxoni, zona saprobă, saprobitatea, Nr/dmp, 
Frcv. Rel, H, Sxh. 
StaŃiile 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 protecŃie. 



  

PPRROOIIEECCTT  NNRR..  44772299//22000066  --  44991100//22001100  
  PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  ZZOONNAALL  --  ZZOONNAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALLĂĂ  RROOŞŞIIAA  MMOONNTTAANNĂĂ    

MMEEMMOORRIIUU  DDEE  PPRREEZZEENNTTAARREE  
  

  

 
Copyright  2010 PROIECT ALBA SA  

  
 

 

 

75

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, abundenŃa numerică a 
familiilor de nevertebrate de bentos, indicii de comunităŃi pentru puncte de prelevare din sistemele de ape 
curgătoare, indicii de comunităŃi pentru puncte de prelevare din sistemele de ape stătătoare. 
 
Etapa 2007 

Prin aplicarea protocoalelor de analiză au rezultat buletine de analiză în care s-a încercat 
completarea informaŃiei 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 prezenŃa 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 confluenŃa cu 
afluenŃii poluaŃi cu apele acide provenite de pe halde şi din galerii. În satul Roșia 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 poluanŃi de origine minieră, dar într-o concentraŃie mult 
redusă. Apa pârâului Vârtop, luată ca referinŃă, se prezintă în condiŃii normale pentru un pârâu de munte 
aflat la această altitudine. 
 
Fauna de vertebrate 
Peşti 

În râurile şi pâraiele din zona de impact direct a Proiectului nu au fost identificaŃi peşti, situație 
datorată faptului că aceste ape sunt foarte poluate. Unele specii de peşti au fost identificate în tăuri; 
această prezență se explică prin introducerea artificială a peştilor, în special pentru pescuit sportiv. Acest 
fapt este dovedit şi de prezenŃa 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 existenți în zona ce va fi afectată de viitorul amplasament al 
Proiectului au fost obŃinute în toamna 1999 şi în primăvara anului 2000. 

Cercetări amănunțite privind amfibienii au fost realizate în anul 2003 în timpul programului de 
cercetare a speciilor de vertebrate, parte a programului de cercetare al biodiversităŃii realizat de STANTEC 
Canada [Studiu de condiŃii iniŃiale privind biodiversitatea – Elaborator: STANTEC CONSULTING]. În 2007 a 
fost realizat planul de monitorizare al speciilor cheie de vertebrate, iar protocolul de monitorizare a 
amfibienilor a fost implementat pentru un sezon. Date privind prezenŃa amfibienilor au fost colectate şi prin 
identificarea amfibienilor rămaşi captivi în tranşeele de cercetare arheologică. În urma identificării unui 
număr mare de amfibieni captivi, tranșeele au fost prevăzute cu rampe speciale pentru a permite broaştelor 
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şi tritonilor să părăsească aceste capcane. Date calitative privind prezenŃa amfibienilor pe viitorul 
amplasament al Proiectului au continuat să fie colectate în tot timpul perioadei 1999-2010 cu ocazia 
campaniilor de monitorizare a biodiversității. Cu această ocazie, au fost identificate și habitate receptor 
pentru relocarea amfibienilor din tăurile care vor fi secate. 
Metodologie 

ObservaŃii calitative au fost colectate în toate perioadele anului când amfibienii sunt activi. Au fost 
vizitate toate locurile potenŃiale de reproducere al amfibienilor, aflate pe amplasamentul zonei industriale, 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 naŃional face imposibilă estimarea amplitudinii impactului 
la aceste niveluri. La nivel punctual, populaŃiile de amfibieni aflate pe amplasamentul propus al zonei 
industriale , în special cele din tăurile supuse secării, vor resimŃi un impact puternic. 
Rezultate 

În perioada 1999-2010 au fost identificate 8 specii de amfibieni dintre care 7 se află pe viitorul 
amplasament al Proiectului, iar una dintre specii a fost observată doar în lunca râului Abrud în apropierea 
localităŃii Cărpiniș. În 2010 s-a efectuat o nouă verificare a prezenŃei amfibienilor în locurile de reproducere. 
 
Reptile 

Primele date despre reptilele de pe amplasament au fost obŃinute în toamna 1999 şi primăvara 
anului 2000. Cercetări amănunțite privind reptilele au fost realizate în anul 2003 în timpul programului de 
cercetare al speciilor de vertebrate, parte a programului de cercetare al biodiversităŃii realizat de 
STANTEC. Date calitative privind prezenŃa reptilelor pe amplasamentul viitorului Proiect au continuat să fie 
colectate în tot timpul perioadei 1999-2010 cu ocazia vizitelor pe amplasament. Numărul foarte mic de 
specii identificate, cu excepŃia 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. 
Rezultate 

În timpul deplasărilor din teren, în special în timpul anului 2003 au fost observate 4 specii de reptile 
dintre care 3 pe amplasamentul viitorului Proiect. Cercetările ulterioare în perioada 2007-2010 au confirmat 
doar prezenŃa acestor 3 specii. 
 
Păsări 

Primele date despre păsările de pe amplasamentul viitorului Proiect 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 Proiectului 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 al Proiectului, precum şi Valea Vârtopului. În anul 2010, a fost făcuta o noua 
evaluare pentru obŃinerea 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 
conŃinea cel puŃin 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 
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(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 vegetaŃie 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 łarina – 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) . 
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 łapului – Roşia Montană: pajişti secundare nepăşunate, mici petice de pădure; lac mic cu 
pâlcuri de papură (Typha sp.) 
9. Valea Vârtopului: interfaŃă între păduri de molid şi foioase şi zone de păşune. 
10. LocalităŃi: curŃi, grădini, livezi şi mai multe case nelocuite. 
Au fost înregistrate toate păsările observate pe o fâşie de aproximativ 100 m lăŃime 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 informaŃii adiŃionale privind probabilitatea cuibăritului în zonă (respectiv 
comportamentul teritorial şi cântecul, prezenŃa exemplarelor juvenile). Pentru obŃinerea datelor cantitative 
(densitate relativă la unitate de suprafaŃă, teritorii de cuibărire pentru speciile de pradă etc.) în 2010 au fost 
folosite următoarele metode: pentru păsările de pradă – observaŃii la distanŃă din puncte fixe, pentru speciile 
de paseriforme şi ciocănitori a fost folosită metoda punctelor fixe de pe transect. Densitatea a fost calculată 
cu ajutorul ecuaŃiei: 
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 observaŃie iar r e raza cercului (30m). Transectele scurte pentru calculul 
densităŃilor 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 excepŃia speciei Otus scops. 
Există posibilitatea ca exemplarele auzite în mai 2003 să fi fost în migraŃiune, ştiindu-se faptul că masculii 
din această specie cântă şi în timpul migraŃiei. În această perioadă au fost observate încă 12 specii de 
păsări, unele cuibăritoare pe amplasamentul viitorului Proiect, iar altele au fost observate doar în timpul 
migraŃiilor sau iarna. Lista speciilor observate pe amplasament a fost integrată într-un tabel completat cu: 
• apartenenŃa acestora la anexele actelor normative naŃionale şi europene 
• datele numerice 
• populaŃia în România 
• populaŃia în Europa 

 
Nu au fost găsite diferenŃe 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 
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accidentale apărute în timpul migraŃiilor de primăvară şi iarnă. Nici una dintre speciile nou 
înregistrate nu depind exclusiv de zone şi/sau habitate specifice de pe viitorul amplasamentul 
propus al zonei industriale, aşa că impactul potential asupra acestora este punctual sau chiar nul 
pentru speciile accidentale. 
 
Mamifere 

Primele date cu privire la prezenŃa mamiferelor în zona de impact a Proiectului au fost obŃinute în 
toamna anului 1999 şi primăvara anului 2000. Atunci au obŃinute 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 Proiect, 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 observaŃii 
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 prezenŃei mamiferelor au fost 
obŃinute de la Filiala AJVPS Câmpeni. Chiropterele au fost inventariate de către specialişti prin observaŃii 
directe, inspectând spaŃiile de odihnă (crevase, găuri în stânci, tuneluri), şi prin cercetarea în timpul nopŃii, 
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 prezenŃă nu a putut fi dovedită. 
 
Existenta unor habitate cu statut de protectie/conservativ 

În anul 2010 a fost reluată inventarierea florei, vegetaŃiei şi habitatelor de pe amplasamentul 
proiectului şi zona imediat învecinată . 
În urma acestui inventar au fost identificate 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 suprafaŃă de aproximativ 1,5ha. Este un habitat cu valoare conservativă ridicată în 
general, din păcate pe suprafața zonei studiate apar numai sub forma unui fragment îngust, antropizat, 
probabil o rămășiță a unei cenoze de extindere mai mare, în valea Cornei, sub cariera Cetate. În compoziția 
stratului arbustiv, lângă aninul alb participă alunul, caprifoiul (Lonicera xylosteum), Salix cinerea și Salix 
triandra. Telekia speciosa, specia caracteristică habitatului apare în cantități reduse (aici 10-15 exemplare). 
Fragmentar, urmele habitatului sunt prezente și alături de R4416, dar nu alcătuiesc cenoze distincte.  
Șansele de regenerare naturală a habitatului sunt bune, pe Valea Roşia, dacă biotopurile sunt protejate de 
invazia speciilor exotice (Reynoutria bohemica, Impatiens glandulifera). 
Odată cu implementarea programului de reabiliatare si închidere a amplasamentului, impactul negativ 
asupra fragmentelor(dinn acest habitat) menținute sau cele restaurate în interiorul zonei, respectiv a 
habitatelor naturale și semi-naturale din afara zonei industriale va inceta, dacă toate măsurile de protecție a 
elementelor biotopurilor sunt respectate, va fi creata posibilitatea de invazie a speciilor exotice, cărora 
biotopul antropizat, fără competiție interspecifică, le oferă condiții favorabile. Invazia acestor specii este 
posibilă și în faza de construcție și exploatare. Nu trebuie neglijat acest impact, deoarece el poate modifica 
complet fragmentele păstrate de habitate naturale și seminaturale, reducând numărul de specii la 2-10% din 
setul original.  
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SuprafaŃa acoperită de acest tip de habitat, alterat de activităŃile industriale istorice, reprezintă aproximativ 
0,09% din suprafaŃa totală a PUZ.  
Conform lucrării Habitatele din România (DoniŃă 2005) acest tip de habitat, se află foarte larg răspândit „în 
luncile montane din toŃi CarpaŃii României”. Estimarea suprafeŃei pe care habitatul R4401 îl are în România 
este de aproximativ 4000 ha, subapreciat în opinia expertilor, 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 suprafeŃelor tuturor tipurilor de habitat cu care se echivalează, este răspândit pe o 
suprafaŃă de aproximativ 13000 ha.  
Astfel că suprafaŃa acoperită cu habitatul *91E0 alterat, reprezintă aproximativ 0,01 din suprafaŃa 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 
R3608 – Pajiști sud-est carpatice de Scorzonera rosea și 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 DJ 742 pe limita administrativa dintr Rosia montana 
si Bucium. În cazul fragmentului ID55 pășunea edificată de Festuca rubra ssp. nigrescens este parțial 
abandonată și invadată de afin și iarbă neagră. Este o pajiște rezultată în urma defrișărilor de păduri, dar 
gestionate tradițional ca pășune, fără supraexploatare. Prezintă o structură floristică caracteristică, cu 
dominanța de Festuca rubra, însoțit 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 (Doniță et al., 2005).  
Habitatul R3609, care înlocuiește cenozele edificate de Festuca rubra și Scorzonera rosea pe solurile mai 
acide și oligotrofe, au fost întâlnite doar în afara zonei proiectului, în vecinătatea nordică a fragmentului 
ID54, lângă drum.  
SuprafaŃa acoperită de cele două habitate echivalate cu *6230 este de este de aproximativ 5,4 ha, suprafaŃă 
care reprezintă aproximativ 0,32% din suprafaŃa PUZ. Din păcate nu există date certe în ceea ce priveşte 
suprafaŃa ocupată în România astfel că nu se poate da o apreciere corectă a raportului între suprafaŃa de 
pe amplasament şi suprafaŃa habitatului din România.  Aceste tipuri de habitate, echivalate cu habitatul 
*6230 reprezintă unele dintre cele mai răspândite în regiunile montană, subalpină şi alpină din CarpaŃi.  
 
Referitor la habitatul 6520 
Fânețele montane, care acoperă actual 25-30% din vegetația văii Corna (unele abandonate), sunt 
reprezentate de trei tipuri de habitate, cu o compoziție floristică asemănătoare.  
Categoria pajiștilor edificate de Trisetum flavescens (R3801 Pajiști sud-est carpatice de Trisetum 
flavescens și Alchemilla vulgaris ) sunt cel mai slab reprezentate dintre habitatele de fânaț montan, 
prezente în zona Șulei, partea stângă a văii Roșia (deasupra satului Balmosești) și partea stângă a văii 
Corna. Ele se formează în locul pădurilor de fag, pe versanți umbriți (nord-estic, nord-vestic), cu sol bogat în 
substanțe nutritive, moderat umede. Cenozele au un strat superior format din Trisetum flavescens, Phleum 
montanum, Festuca pratensis, mai rar Arrhenatherum elatius, însoțite 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 excepția fragmentului ID62, pășunat moderat, toate sunt utilizate 
tradițional ca fânaț și conservă specii de orchidee (ex.: Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea).   



  

PPRROOIIEECCTT  NNRR..  44772299//22000066  --  44991100//22001100  
  PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  ZZOONNAALL  --  ZZOONNAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALLĂĂ  RROOŞŞIIAA  MMOONNTTAANNĂĂ    

MMEEMMOORRIIUU  DDEE  PPRREEZZEENNTTAARREE  
  

  

 
Copyright  2010 PROIECT ALBA SA  

  
 

 

 

80

 R3803: Pajiști sud-est carpatice de Agrostis capillaris și Festuca rubra  
Instalate în tăieturile de pădure din partea superioară a cenozelor de fag și fag cu brad, pajiștea edificată de 
Agrostis capillaris este relativ bogată în specii, oferind în aceeași timp și un refugiu pentru speciile de 
pădure cu exigențe mai ridicată pentru lumină și pentru habitat neperturbat. Majoritatea lor sunt cenoze bine 
structurate, cu înălțime de 60-80 cm, în care, lângă speciile amintite mai sus, se remarcă și Phleum 
pratense, Phleum montanum, Cynosurus cristatus, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Anthoxanthum 
odoratum, Danthonia decumbens, Poa pratensis, etc. Dicotiledonatele sunt reprezentate de speciile 
caracteristice fânețelor montane (Lotus corniculatus, Campanula patula, Achillea millefolium, Trifolium 
repens și 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) și unele caracteristice rariștilor de 
păduri (ex.: Veratrum album). În utilizate și în prezent ca fânaț, toamna apare Colchicum autumnale adesea 
împreună cu brândușa (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 – Pajiști daco-getice de Agrostis capillaris și 
Anthoxanthum odoratum / cod Nat2000: 6520 FâneŃe montane). Este o pajiște caracteristică zonelor 
colinare, la altitudini mai mari (cum este și zona proiectului) este colonizat treptat de Festuca rubra, astfel 
reprezintă o fază de tranziție spre habitatul R3803. În fragmentele utilizate ca pășune această tranziție 
poate stagna, rezultând în pajiști dominate net de Agrostis capillaris.  
SuprafaŃa acoperită de habitatele echivalate cu 6520 este de este de aproximativ 369,35 ha, suprafaŃă care 
reprezintă aproximativ 22,37% din suprafaŃa PUZ. Din păcate nu există date certe în ceea ce priveşte 
suprafaŃa ocupată în România astfel că nu se poate da o apreciere corectă a raportului între suprafaŃa de 
pe amplasament şi suprafaŃa habitatului din România.  Aceste tipuri de habitate, echivalate cu habitatul 
6520 reprezintă unele dintre cele mai răspândite în regiunile montană din CarpaŃi 
Referitor la statutul de protecŃie 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 legislația română (OUG nr. 57 din 20 iunie 2007): arnica (Arnica montana). Este o 
populație mică de 15-17 indivizi, care trăiește în zona de lizieră a unei plantații de pin cu mesteacăn (N: 
46.299799, E: 23.129211).  
Studiile anteriore au identificat și ghiocelul (Galanthus nivalis), deasemenea protejat, noi, în lipsa evaluărilor 
din sezonul de primăvară, nu am găsit această specie. Habitatele adecvate pentru supraviețuirea speciei 
sunt prezente în zona proiectului.  
  
Valoarea conservativă scăzută a zonei propuse pentru dezvoltarea industriala, exprimată prin numărul şi 
dimensiunea populaŃiilor, respectiv a atributelor asociate unor habitate naturale, ce reprezintă criterii de 
bază de desemnare a unor perimetre cu statut de protecŃie naturală din punct de vedere practic, este 
evidenŃiată circumstanŃial şi de inexistenŃa vreunei propuneri de declarare a zonei drept SPA (zona de 
protecŃie specială avifaunistică), precum şi de respingerea ca nefondată a propunerii de declarare a unui 
SCI (site-uri de importanŃă comunitară) în această zonă de către Comisia de experŃi tehnici întrunită pentru 
evaluarea propunerilor. 
Majoritatea speciilor ce beneficiază de un anumit statut de protecŃie, populaŃiile identificate la Roşia 
Montana reprezintă un procent mult sub 0,1% din mărimea populaŃiilor estimate la nivel naŃional, afectarea 
temporară a acestora fiind practic nesemnificativă. Cu toate acestea se preconizează ca măsurile de 
diminuare a impactului asociate dezvoltarii zonei industriale şi reflectate de realizarea ReŃelei Ecologice 
FuncŃionale Compensatorii să preia atât sarcina ecologică ivită ca urmare a impactului industrial, cât şi să 
conducă la o întărire a populaŃiilor de plante şi animale, astfel încât în etapa de închidere să se poată 
facilita recolonizarea durabilă a teritoriilor supuse măsurilor de reconstrucŃie ecologică. 

Pe suprafața aferentă PUZ nu se regăsește nici un sit Natura 2000. 
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• Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării 
edilitare ce prezintă riscuri pentru zonă  
 
 Toate categoriile de drumuri, atât cele clasate cât cele de exploatare au trasee cu profile 
longitudinale cu declivitate mare care ridică probleme în circulație, îndeosebi în perioadele ploioase și pe 
timpul iernii. 
 Pe toate categoriile de drumuri se remarcă existența unor tronsoane unde lipsesc acostamentele, 
șanțurile pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale din zona drumurilor, parapeții, lucrările de artă. Pe 
drumurile de exploatare și comunale lipsesc marcajele rutiere. 
 Se remarcă lipsa lucrărilor de întreținere care să asigure viabilitatea lucrărilor de artă, precum și a 
celor de colectare și evacuare a apelor pluviale.  
 
• Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție.  
 
Rezervații naturale și monumente – valori ale patrimoniului natural, istoric și cultural 
 
Rezervații naturale – valori ale patrimoniului natural ce necesită protecție - ZPN 
În zona studiată există două monumente geologice protejate, care sunt menționate 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 Roșia și Corna, iar cealaltă Piatra Corbului (un 
afloriment care sugerează un cap de corb și care a rezultat în urma activității miniere istorice), localizat la 
est de primul între culmile Ghelaru și Curmătura. Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba cu nr. 27 din 
11.06.1999, s-au stabilit și nominalizat ariile protejate geologice, speologice, paleontologice și botanice, ca 
și speciile de floră și faună de pe teritoriul județului.  
Monumentele geologice protejate aflate în zona de studiu se află pe teritoriul comunei Roșia Montană:  
Piatra Despicată: 
Localizare: la interfluviul care separă văile Roșia și Corna, la 1 km SV de centrul istoric al localității Roșia 
Montană 
Administrativ: localitatea Roșia Montană,  
Suprafață: 0,2 ha 
Structură geologică: Blocul andezitic protejat s-a format într-o fază finală a magmatismului subsecvent 
târziu din Panonianul superior. Există trei cicluri de cristalizare în evoluția magmatismului. Al doilea ciclu 
este considerat cel mai activ și cu un termen lung, începând cu Badenianul superior până în Panonian. 
Andezitul bazaltic de la Rotundu aparține vulcanismului din al treilea ciclu, iar Piatra Despicată aparține 
acestor efuziuni, în prezent fiind un bloc izolat rezistent la eroziune. Blocul andezitic este format din 
fenocristale de feldspat, hornblendă și o matrice microcristalină de sticlă vulcanică și microlite.  
  
Piatra Corbului 
Administrativ: pe teritoriul comunei Roșia Montană  
Suprafață:  5 ha 
Relief:  Perimetrul protejat se găsește la o altitudine de 1.100-1.150 m și aparține Munților 
Metaliferi. Zona este lipsită de vegetație.  
Structură geologică: Geologic zona Piatra Corbului aparține structurilor vulcanice formate în al doilea ciclu 
de erupție care începe cu Cuaternarul și se termină în Panonian. Numele Piatra Corbului vine de la 
culoarea închisă, rezultată prin alterarea andezitului piroxenic și datorită formei deosebite. 
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Monumente – valori ale patrimoniului istoric și cultural ce necesită protecție  
 
Situri arheologice 
ZPA - incluse în lista monumentelor istorice 2004 aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 
2314 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor 
istorice dispărute (cu modificările și completările ulterioare), respectiv prin Ordinul Ministrului Culturii și 
Cultelor nr. 2182 din 1 iulie 2005 pentru aprobarea Listei monumentelor istorice 2004 – modificări și 
completări - și a Listei monumentelor istorice 2004 - monumente dispărute - modificări și completări: 

  
UTR2 - A1. Așezare romană de la Alburnus Maior, zona Orlea, sat Roșia Montană, comuna Roșia 
Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.01; Legea 5/2000 (PATN) - Secțiunea a III-a, 
anexa nr. III/I/1/I; PATJ - Volumul IV, Cap.20) – Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, până 
la obținerea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 
privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 
(cu modificările și completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art. 5, alin. (2) si (3).  
  
UTR2 - A2. Exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea, sat Roșia Montană, comuna 
Roșia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.02; Legea 5/2000 (PATN) - Secțiunea a III-
a, anexa nr. III/I/1/I; PATJ - Volumul IV, Cap.20) – Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, 
până la obținerea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 
43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 
național (cu modificările și completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art. 5, alin. 
(2) si (3).  
   
SITURILE ARHEOLOGICE in conformitate cu repertoriul arheologic național (http://ran.cimec.ro/): 
 
UTR2 - Situl arheologic de la Roșia Montană – „Orlea - teren Gh. Marc”, (Piciorag), la NE de biserica 
ortodoxă din Bălmoșești, la cca 300 m SV de Tăul Secuilor, versantul drept al Văii Roșiei (cod RAN 
6770.03) - Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, până la obținerea certificatului de 
descărcare arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului 
arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (cu modificările și completările 
ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art .5, alin. (2) si (3);  
 
UTR2 - Exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, masivul Orlea (cod RAN 6770.08) - 
Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, până la obținerea certificatului de descărcare de 
sarcină arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (cu modificările și completările ulterioare), cap 
II – Protejarea patrimoniului arheologic, art. 5, alin. (2) si (3);  
 
UTR1 - Edificiile romane de la Roșia Montană - Tăul Țapului, zona de N a platoului poziționat la E de lacul 
artificial Tăul Țapului (cod RAN 6770.17) - Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, până la 
obținerea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 
privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 
(cu modificările și completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art. 5, alin. (2) si (3);  
 
UTR 2 - Necropola romană de la Roșia Montană - Orlea – „Tăul Secuilor”, la N de drumul comunal, la E de 
pârâul Porcului și la SV de Tăul Secuilor (cod RAN 6770.02) - Se instituie interdicție de construire și/sau 
desființare, până la obținerea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanței 
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Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes național (cu modificările și completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului 
arheologic, art. 5, alin. (2) si (3);  
 
UTR 2 si UTR3 - Situl arheologic de la Roșia Montană – „Masivul Țarina”, la N de masivul Cârnic, la E de 
pârâul Abruzel, la N de pârâul Foieș (cod RAN 6770.06) - Se instituie interdicție de construire și/sau 
desființare, până la obținerea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanței 
Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes național (cu modificările și completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului 
arheologic, art. 5, alin. (2) si (3);  
 
UTR1 - Edificiul roman de la Roșia Montană - proprietate Dalea, pe valea Nanului (cod RAN 6770.16) - Se 
instituie interdicție de construire și/sau desființare, până la obținerea certificatului de descărcare de sarcină 
arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (cu modificările și completările ulterioare), cap 
II – Protejarea patrimoniului arheologic, art. 5, alin. (2) si (3);  
 
UTR1 - Așezarea romană de la Alburnus Maior - Perimetrul I și II între Valea Seliștei și Valea Nanului (cod 
RAN 6770.15) - Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, până la obținerea certificatului de 
descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (cu modificările și 
completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art. 5, alin. (2) si (3);  
 
Sunt în zona de studiu însă sub nici un UTR - Situl arheologic de la Alburnus Maior – Jig (cod RAN 
6770.14) - Se instituie interdicție de construire și/sau desființare, până la obținerea certificatului de 
descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (cu modificările și 
completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art. 5, alin. (2) si (3);  
 
UTR1 – după delimitarea siturilor sunt incluse într-un singur poligon Hăbad - Tăul Țapului și Hop-Găuri. 
Așezarea romană de la Alburnus Maior-Hăbad pe pantele la N-V ale masivului "Brădoaia" se prezintă sub 
forma unor pajiști întinse, întrerupte de pâlcuri de arbuști și mărginite de păduri (cod RAN 6770.13) - Se 
instituie interdicție de construire și/sau desființare, până la obținerea certificatului de descărcare de sarcină 
arheologică, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (cu modificările și completările ulterioare), cap 
II – Protejarea patrimoniului arheologic, art. 5, alin. (2) si (3).  
  
Cercetările arheologice preventive de suprafață efectuate până în prezent sunt următoarele: 
- în campania arheologică 2001 au fost efectuate ample cercetări arheologice de teren în zonele cu 
potențial arheologic identificat din zona Roșia Montană, în punctele situate pe dealul Carpeni, valea 
Nanului, zonele Hop-Găuri, Hăbad și Tăul Țapului, masivul Cetate, cât și o campanie de cercetări 
perieghetice pe valea Cornei; 
- în campania arheologică 2002 au fost efectuate importante cercetări arheologice de teren în zonele 
cu potențial arheologic identificat din zona Roșia Montană, în punctele situate pe dealul Carpeni, la Tău 
Găuri, în zona Hop-Găuri, masivul Cârnic, zona Gura Roșiei, întreaga vale Corna și la Tăul Corna, precum 
și Valea Seliștei; 
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- în campania arheologică 2003 au fost efectuate cercetări arheologice în zonele cu potențial 
arheologic identificat din zona Roșia Montană, în punctele situate pe dealul Carpeni, în zona Tăul Găuri, 
masivul Jig-Văidoaia, zona Țarina și zona Gura Minei – Balmoșești; 
- în campania arheologică 2004 au fost efectuate ample cercetări arheologice în zonele cu potențial 
arheologic identificat din zona Roșia Montană, în punctele situate în zona Jig – Piciorag, zona Țarina – 
continuarea cercetărilor în necropola romană de incinerație identificată în campania 2003, zona Pârâul 
Porcului – Tăul Secuilor și zona Tăul Anghel; 
- în campania arheologică 2005 au fost efectuate cercetări arheologice în zonele cu potențial 
arheologic identificat din zona Roșia Montană, în punctele situate în zona Țarina – continuarea cercetărilor 
în necropola romană de incinerație identificată în campania 2003 și zona Pârâul Porcului – Tăul Secuilor, 
continuarea cercetărilor în necropola romană de incinerație identificată în campania 2004; 
- în campania arheologică 2006 au fost continuate cercetările arheologice în zona Pârâul Porcului – 
Tăul Secuilor, în necropola romană de incinerație identificată și cercetată în campaniile anterioare; 
- în campania arheologică 2007 au fost desfășurate cercetări arheologice de evaluare de teren în zona 
Masivului Orlea. 
Privitor la cercetările arheologice din subteran, au fost investigate până în prezent următoarele zone: 
- masivul Cetate (2000-2002); 
- masivul Cârnic (1999-2003), cu relevee topografice de detaliu pentru model tridimensional, între 
2004-2006; 
- masivul Jig Văidoaia (2003-2004). 
 
Monumente istorice 
Pe baza documentației elaborate de Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Național și OPUS în 
anii 2000-2001, pe raza comunei Roșia Montană a fost instituită prin PUG Roșia Montană o zonă construită 
protejată care include în prezent 140 de case, 3 biserici și 2 cimitire. Dintre acestea, un număr de 35 de 
clădiri sunt catalogate ca monumente istorice.  
Monumentele clasate situate în afara zonei istorice centrale (zona construită protejată) Roșia Montană 
sunt: 
- Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 11741 (cod LMI 
2004: AB-II-m-B-00269; Legea 5/2000 (PATN) – Secțiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, Cap. 
20);  
- Casa parohială ortodoxă, 137, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, sec. XIX (cod LMI 2004: AB-
II-m-B-00271; Legea 5/2000 (PATN) – Secțiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, Cap. 20;  
- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 1935 (cod LMI 
2004: AB-II-m-B-00272; Legea 5/2000 (PATN) – Secțiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, Cap. 
20);  
- Casa 185, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 1900-1918? (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00273; 
Legea 5/2000 (PATN;  
- Casa 186, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 1880-1915 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00274; 
Legea 5/2000 (PATN) – Secțiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, Cap. 20);  
- Casa 191, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 1900-1940 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00275; 
Legea 5/2000 (PATN) – Secțiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, Cap. 20. 
Pentru zonele protejate și casele monument istoric din perimetrul industrial se vor institui zone de protecție 
prin PUZ-CP. 
Pentru zona Orlea se va efectua cercetarea arheologică preventivă în vederea obținerii certificatului de 
descărcare de sarcină arheologică. 
În vecinătatea zonei studiate se află și ansamblul Calea ferată îngustă Abrud-Vidolm (grupa B, cod AB-II-a-
B-20914), județul Alba, declarat monument istoric prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2184 din 20 
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aprilie 2006.  
Biserici și cimitire 
În zona studiată ce face obiectul prezentei documentații PUZ există Biserica Ortodoxă „Sfântul Ierarh 
Nicolae” din satul Corna, comuna Roșia Montană, Biserica Greco-Catolică „Sfântul Gheorghe” din satul 
Corna, comuna Roșia Montană, și două case de rugăciune baptiste (o casa de rugăciune baptistă „ 
Beptania” în uz și o casă de rugăciune baptistă neutilizată ) din satul Corna, comuna Roșia Montană.  
În zona studiată ce face obiectul prezentei documentații PUZ se mai găsesc 6 cimitire: 2 cimitire în satul 
Roșia Montană, comuna Roșia Montană, 3 cimitire în satul Corna, comuna Roșia Montană și 1 cimitir în 
Gura Cornei, orașul Abrud, precum și 53 de morminte pe terenuri proprietate privată (9 morminte în satul 
Roșia Montană, comuna Roșia Montană și 44 morminte în satul Corna, comuna Roșia Montană).  
Lăcașurile de cult și cimitirele din zona construită protejată a comunei Roșia Montană vor rămâne intacte și 
neafectate de activitățile din cadrul Proiectului de exploatare miniera al RMGC. Acestea vor rămâne 
accesibile pe durata propusă de viață a exploatării miniere și a activităților aferente, cu excepția bisericii 
ortodoxe și a cimitirului acesteia, precum și a bisericii greco-catolice din Corna, care sunt situate în zona 
studiată.  
 
• Evidențierea potențialului balnear și turistic 

  
În zona studiată prin prezenta documentație nu există zone special amenajate pentru recreere, 

odihnă, agrement și tratament. Zona nu deține potențial balnear, dar prin valorile de patrimoniu prezentate 
evidențiem potențialul turistic. 
 
 
2.8. Opțiuni ale populației  
 
 
 Desfășurarea Proiectului va influența profund dezvoltarea viitoare a comunei Roșia Montană și 
comunitățile ce locuiesc între văile Roșia Montană și Corna. Aceste comunități au fost legate de minerit, 
timp de sute de ani și sunt asociate unei exploatări miniere (de stat) active dar neeficiente. Proiectul propus 
folosește aceeași metodă de minerit prin cariere de suprafață (deschise) utilizând forare, dislocare prin 
explozii, încărcare cu încărcătoare hidraulice frontale, transport auto al minereului spre uzina de preparare 
dar utilizând procedee moderne, de ultimă oră. 
 
 Pe termen scurt, prin Proiect apare necesară strămutarea și/sau relocarea unei părți a comunității, 
respectiv a caselor afectate, a unor facilități sociale, structuri și gospodării agricole individuale. 
 
 Pe termen lung, Proiectul va oferi ocazia comunității de a dezvolta strategii pentru un mod de viață 
economică, mai diversificat decât în sectorul singular în minerit sau acela de agricultură de subzistență. 
Pentru a planifica aceste schimbări în mod pozitiv, Roșia Montană Gold Corporation a inițiat un Plan de 
Acțiune pentru strămutare și relocare a populației direct afectate din unele zone. 
 
 Zonele influențate direct de Proiectul de exploatare miniera Roșia Montană includ localitățile 
următoare: 
� Roșia Montană (parțial),  
� Corna și Bunta din comuna Roșia Montană,  
� Seliște (parțial),  
� Gura Cornei din orașul Abrud. 
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Populația rezidentă în zona studiată se prezintă astfel: 
 

 

Zona studiată 

 

 

Populația 

Roșia Montană 

- relocați 

- rezidenți 

2.093 

 1.454 

639 

Gura Cornei-Abrud 

- relocați 

- rezidenți 

373 

 270 

 103 

Total din care: 

- relocați 

- rezidenți 

2.466 

 1.724 

742 

 
 
Situația gospodăriilor situate în zona studiată se prezintă astfel: 
 

 

Zona studiată 

 

 

Gospodării 

Număr 

Roșia Montană 

- achiziționat 

- neachiziționate 

889 

637 

252 

Gura Cornei-Abrud 

- achiziționat 

- neachiziționate  

116 

87 

29 

Total din care: 

- achiziționat 

- neachiziționate 

1.005 

724 

281 
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Afectarea populației determinată de amplasarea zonei industrial 
 

Obiective 
 Gospodării Demolate Clădiri Suprafață 

teren (ha) 

Denumire obiectiv Suprafața 
(ha) 

 
Nr. 

 
Nr. 

 
Nr.  

1. Uzina de procesare și construcții conexe 51,38 10 2 14 23,09 

2. Sistemul iazului de decantare Corna și 
construcții conexe 

363,14 183 53 259 46,70 

3. Halde de steril (Cârnic, Cetate) și construcții 
conexe 

209,02 42 12 64 27,80 

4. Cariere (Cârnic, Cetate, Orlea, Jig) și construcții 
conexe 

205,45 71 34 123 11,33 

5. Alimentare cu apă industrială și construcții 
conexe 

1,22 -  - - 

6. Barajul și lacul Cetate și construcții conexe 16,83 74 33 145 10,90 

7. Drumuri industriale și construcții conexe 23,01 110 14 178 4,99 

8. Drumuri tehnologice de exploatare și construcții 
conexe 

11,49 -  - - 

9. Canale colectare / deviere ape și construcții 
conexe 

20,84 30 11 45 12,90 

10. Depozit de explozivi și construcții conexe 0,20 -  - - 

11. Drum industrial acces uzină și construcții 
conexe 

6,75 -  - - 

12. Cariera Pârâul Porcului și construcții conexe 4,54 2 1 3 5,86 

13. Cariere Șulei și construcții conexe 11,33 -  - - 

14. Stive sol vegetal și construcții conexe 39,74 3  4 2,60 

15. Organizarea de șantier 1,18 -  - - 
16. Terenuri neafectate între obiectivele industriale 110,65 70 20 - 1,30 

17. Deviere DJ 742 și construcții conexe 11,25 -  - - 

18. Deviere LEA 110 kV și construcții conexe 18,67 -  - - 

 TOTAL ZONA INDUSTRIALĂ 1.106,69 595 180 835 147,47 

19. Zona de protecție a industriei 515,12 384 18 492 37,44 

20. Căi de comunicație rutieră 14,42 8  10 3,40 
21. Alimentare cu apă industrială 0,57 - - - - 

22. Deviere LEA 110kV 14,08 - - - - 
TOTAL ZONĂ STUDIATĂ  1.650,88 987 198 1.337 188,31 

SUPRAFEȚE SITUATE ÎN AFARA ZONEI 
STUDIATE, din care: 

55,57 18  32 35,43 

1. Deviere DJ742 - sud 39,40 5  10 19,08 
2. Drum acces uzină 5,04 6  8 4,05 
3. Deviere LEA 110kV 7,48 7  14 12,30 
4. Alimentare cu apă industrială 3,65 -  - - 
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Situația proprietăților din zona studiată Gospodării Terenuri 

Total proprietăți achiziționate de R.M.G.C. 724 1.285 

Total proprietăți neachiziționate 281 622 

Total proprietăți în zona industrială studiată 1.005 1.907 

 
 Consiliul local al comunei Roșia Montană a aprobat prin Hotărârea nr. 45 din 19 iulie 2002 și a 
reconfirmat prin Hotărârea nr. 1/ 29.01.2009 Planul Urbanistic General și Regulamentul local de urbanism 
unde sunt prevăzute zone cu unități industriale și pentru strămutarea zonelor afectate. 
 În conformitate cu prevederile PUG, Consiliul local al comunei Roșia Montană a considerat 
necesar realizarea unui Plan urbanistic zonal pentru strămutarea localității Roșia Montană. Soluțiile 
propuse au fost prezentate dezbaterii publice, populația având posibilitatea să-și prezinte doleanțele, după 
care Consiliul local al comunei Roșia Montană a aprobat prin Hotărârea nr. 45 din 31 octombrie 2003 
Planul Urbanistic Zonal – NOUA ROȘIA MONTANĂ. 
 
ATITUDINEA POPULAȚIEI FAȚĂ DE PROIECTUL PROPUS DE RMGC ÎN ZONA PUZ 
 
1.  Date de sondaj privind atitudinea populației față de proiectul minier Roșia Montană relevante 
pentru PUZ propus – cf. studiul IMAS „Proiectul Roșia Montană”, martie 2009 (date culese în 
ianuarie-februarie 2009): 
 
a). În condițiile în care minele s-au închis sau și-au redus activitatea, conform unui studiu realizat de 
institutul de sondaje IMAS în ianuarie-martie 2009, marea majoritate a populației din comuna Roșia 
Montană și localitățile din jur consideră că în localitățile în care trăiesc condițiile de trai sunt grele și foarte 
grele, după cum urmează: 
- în comuna Roșia Montană, 93,2% din populația investigată consideră că trăiește în condiții „grele” 
și „foarte grele”; 
- în cercul al doilea de localități din jurul proiectului Roșia Montană, pe o rază de aprox. 25 km 
80,5% din populația chestionată consideră că trăiește în condiții „grele” și „foarte grele”; 
- în cercul al 3-lea de localități din jurul proiectului Roșia Montană (Baia de Arieș, Zlatna) 85,7% din 
populația chestionată consideră că trăiește în condiții „grele” și „foarte grele”. 
b). De asemenea, același sondaj a arătat ca 84% din populația comunei Roșia Montană a menționat 
„mineritul”/„resursele miniere” ca fiind unul din punctele tari ale județului Alba (44% ca primă mențiune, 
21% ca a doua opțiune și 19% ca a treia mențiune); în cercul al doilea de localități din jurul proiectului 
Roșia Montană, 49% au menționat „mineritul”/„resursele miniere” ca fiind unul din punctele tari ale județului 
Alba. 
c). Populația intervievată consideră că mineritul ca ocupație principală în regiune a avut până în prezent un 
impact: 
- pozitiv - pentru 71% din populația comunei Roșia Montană; 29,8% pentru populația din cercul al doilea de 
localități (arie care, cu excepția orașului Abrud și comunei Bucium, include mai multe localități care nu sunt 
preponderent miniere - Câmpeni, Albac, Poiana Vadului, Vadu Moților etc.); 64,8% în cercul al treilea de 
localități din jurul zonei propuse pentru a fi dezvoltat proiectul minier Roșia Montană. 
- negativ – pentru 6,3% din populație în comuna Roșia Montană; 15,1% pentru populația din cercul al 
doilea de localități; 8,6% pentru populația din cercul al treilea de localități din jurul zonei propuse pentru a fi 
dezvoltat proiectul minier. 
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d). Față de enunțul „Un număr mai mare de oameni ar putea lucra în aceasta regiune odată cu dezvoltarea 
proiectului minier Roșia Montană” respondenții sunt de acord după cum urmează: 
- comuna Roșia Montană: 92% din populație; 
- cercul 2 de localități: 80% din populație; 
- cercul al 3-lea: 93% din populație. 
e). Ca punct tare al proiectului minier Roșia Montană, a fost menționat în mod spontan de către 
respondenți „noi locuri de muncă”, după cum urmează: 
- comuna Roșia Montană: 70,7% din populație; 
- cercul 2 de localități: 69,1% din populație; 
- cercul al 3-lea: 36,2% din populație. 
f). Cu afirmația „Daca proiectul Roșia Montană nu va mai fi dezvoltat, populația din zona va trebui să caute 
locuri de muncă în altă parte în județul Alba”, populația este de acord în proporție de: 
- comuna Roșia Montană: 92% din populație; 
- cercul 2 de localități: 70% din populație; 
- cercul al 3-lea: 84% din populație. 
 
 Putem concluziona că intenția S.C. ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. de a investi în 
valorificarea resurselor miniere din Roșia Montană, în contextul actual reprezintă o soluție viabilă de 
reabilitare a întregii zone, cu influențe pozitive asupra vieții economice și sociale.  
 Utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile, cu respectarea legislației române și europene în 
domeniile minier, protecției mediului și protecției patrimoniului, vor influența pozitiv standardul de viață și de 
muncă al locuitorilor comunei Roșia Montană. Acest deziderat este posibil numai prin investiții de capital. 
Materializarea Proiectului Roșia Montană este benefică pentru întreaga zonă și atrage după sine 
dezvoltarea durabilă în teritoriu. 
 
 
2.  Alte date relevante privind situația socio-economica din zonă în prezent 
 

Comuna Roșia Montană și zona Roșia Montană în sens larg (incluzând în special orașul Abrud) 
este o zonă minieră auriferă prin tradiție, o zonă caracterizată ca fiind bogată în aur, dar lipsită de alte 
resurse de dezvoltare. Majoritatea studiilor realizate asupra perspectivelor de dezvoltare în zona Roșia 
Montană fac referire la specificul zonei definind-o fie ca „mono-industrială”, fie ca o zonă „auriferă” dar 
„rece” – unde clima și solul nu permit dezvoltarea activităților agricole decât cu caracter de subzistență și 
complementar activității salariate miniere (cf. studiului „Roșia Montană Gold Mining Project - Gold and 
Cold: Traits of the Communities in the Impacted Area”, Planning Alliance, 2002, cf de asemenea „Studiu 
privind impactul socio-economic al Proiectului Roșia Montană, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, 
2007”). 

În aceste condiții, închiderea minei de stat în 2006 (care absorbea aproape toată forța de muncă 
locală), închiderea sau reducerea activității altor mine din zonă, asociate cu întârzierea în luarea unei 
decizii privind proiectul minier nou propus la Roșia Montană au generat probleme sociale fără precedent în 
zonă: șomaj, sărăcie, sărăcie extremă; în prezent, jumătate din gospodăriile din Roșia Montană au ca 
sursă principală de venit pensia. În ultima perioadă, criza economică a afectat majoritatea agenților 
economici, amplificând aceste fenomene. 

În tabelul de mai jos se regăsesc o serie de indicatori economico-sociali relevanți pentru 
problemele cu care se confruntă astăzi Roșia Montană (dinamica demografică, șomaj, venit mediu net pe 
familie sau cap de locuitor, dinamica investițiilor industriale, mediu, patrimoniu si proporție buget local care 
merge pe cheltuieli de asistență socială). 
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COMUNA ROȘIA MONTANĂ 
 

 

  
INDICATORI 
 

 
VALORI 

 INDICATORI DEMOGRAFICI  
1. Populația totală 2.589 

2. Distribuția populației totale pe 
principalele grupe de vârstă 

 0-14 ani 15,1% 
15-64 ani 69,1% 
Peste 65 ani 15,6% 

3. Distribuția pe sexe Masculin 48,9% 
Feminin 51,1% 

4. Distribuția populației totale după etnie 

Români 82,6% 
Rromi 16,5% 
Maghiari 0,2% 
Nedeclarat 0,7% 

 SITUAȚIA SOCIO-ECONOMICĂ A GOSPODĂRIILOR 
5. Nr. de gospodării 963 gospodării 
6. Mărimea medie a gospodăriei 2,7 persoane/gospodărie 

7. Veniturile medii nete ale gospodăriilor 
(2009) 

20% din gospodării realizează venit lunar de 300-600 
lei 
14,2% 600-900 lei 
11,8% 900-1.200 lei 

8. Sursele de venit ale gospodăriilor 

Pentru 54,3% din gospodării cea mai importantă 
sursă de venit este pensia 
Pentru 33,9% din gospodării cea mai importantă 
sursă de venit sunt salariile 
Pentru 5,8% din gospodării cea mai importantă sursă 
de venit este șomajul 
Pentru 3% ajutoarele sociale 
Pentru 1,65% din gospodării cea mai importantă 
sursă de venit o constituie activități non-agricole 
independente 
Pentru 0,9% - activități agricole 

9. 
Standardul subiectiv de viață 
(aprecierea veniturilor în raport cu 
nevoile gospodăriilor) 

32,5% din gospodării: [Veniturile] «nu ne ajung nici 
pentru strictul necesar» 
40,6% „ne ajung numai pentru strictul necesar” 

10. Indicatori ai vulnerabilității 
134 gospodării (14% din totalul gospodăriilor) 
formate dintr-un vârstnic singur peste 65 de ani 
149 gospodării rrome/435 persoane 

11. Dotările locuinței 

81,5% din gospodării dețin TV 
68,8% din gospodării dețin frigider 
34,2% WC în locuință 
35,6% Closet cu apa în afara locuinței  
29,8% latrină în curte 
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 INDICATORII OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ȘI ȘOMAJULUI 

12. Populația cu vârstă de muncă 

1.789 persoane – din care: 
Aprox. 500 realizează un venit dintr-o activitate 
economică remunerată (exclus șomerii) 
Aprox. 1.000 persoane cu vârsta de muncă nu 
realizează venituri 
289* – șomeri indemnizați și neindemnizați la sfârșitul 
lunii mai 2010 

13. Gradul de neocupare al forței de 
muncă 

Aprox. 70% 

14. 

Șomaj înregistrat oficial** (v. mai jos 
Evoluția șomajului în toată zona de 
impact a proiectului în perioada 2003-
2010) 

15% 

 STRUCTURA ECONOMIEI LOCALE  
 Agricultura  
15. Indicatori specifici unei agriculturi 

de subzistență; cf. tuturor studiilor, 
agricultura a constituit întotdeauna 
o sursă complementară de venit, 
baza veniturilor gospodăriilor au 
constituit-o veniturile salariale din 
minerit 

Teren arabil 12% din totalul teritoriului comunei 

16. Abandonarea culturii de porumb în 2003 datorită 
randamentului scăzut al suprafeței cultivate 

17. Scăderea producției de cartofi cu 42% in 2009 
18. Reducerea efectivelor de animale 

19. In medie o gospodărie crește 1 vaca, 1-2 porci și 
10 păsări 

20. Silvicultura doar 11% din suprafața pădurii se află în 
proprietatea persoanelor fizice 

21. Turism 2 unități cu spații de cazare 
neclasificate/neomologate 

 SITUAȚIA AGENȚILOR ECONOMICI 

22. Agenți economici care au 
înregistrat pierderi la sf. sem I 2009 47 unități 

23. Agenți economici care au înregistrat 
profit la sf. sem I 2009 26 unități 

24. Agenți economici care au făcut 
disponibilizări – 2009 5 unități 

 ALȚI INDICATORI RELEVANȚI  

25. Sărăcie extremă 
266 gospodării (aprox. 27,5% din gospodării) 
trăiesc cu sub 1$ și sub 2$/zi/membru de 
familie***;  

26. Analfabetism  4,6% din totalul populației adulte rrome nu a 
urmat nici o formă de școlarizare 

27. Nr. medici la total populație 1 medic generalist la total 2.589 persoane 
28.  1 medic stomatolog la 2.589 persoane 

29. Distanța ce trebuie parcursă pentru 
ajutor medical de urgență Min. 10 km 

30. Farmacii 0 farmacii 
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Acolo unde nu se menționează altă sursă, sursa datelor este: Raport cu privire la starea socio-economică a 
comunei Roșia Montană, Centrul de Cercetare-Dezvoltare Socio-Economică „Munții Apuseni”, decembrie 
2009. 
*sursa AJOFM 
*** sursa Primăria Roșia Montană, aprilie 2010. 
**Șomajul oficial înregistrat în zona de influență a proiectului Roșia Montană 2003-2007 
 

Specificație Dec. 
2003 

Dec. 
2004 

Dec. 
2005 

Dec. 
2006 

Febr. 
2007 

2008 2009 2010 
Ian. Iunie Dec. Ian. Iulie Dec. Feb. 

Ind. mediu 7,01 7,78 6,42 5,40 5,67        
Localități 
urbane 

7,60 7,17 5,71 4,02 4,09   7,00 7,90 10,40 12,60 13,00 

Abrud 7,55 4,79 5,90 7,46 12,11 2,86 3,12 3,73 3,87 9,40 11,20 10,30 
Câmpeni 9,22 8,80 4,91 6,35 7,24 2,61 3,31 4,11 4,61 10,40 11,85 13,60 
Localități rurale 6,02 8,77 7,57 7,67 8,25        
Bistra 6,92 7,38 5,60 4,61 7,66 2,12 2,45 3,33 4,04 10,80 12,88 13,10 
Bucium 8,27 8,60 6,90 6,71 13,72 1,30 7,26 3,18 3,36 10,70 11,08 10,70 
Ciuruleasa 9,22 16,29 3,32 6,96 10,58 1,50 3,15 2,69 2,86 2,45 2,28 3,18 
Lupșa 6,93 7,63 16,99 9,90 15,65 4,08 3,97 5,39 6,26 13,30 12,12 15,10 
Mogoș 6,53 18,36 10,47 4,48 3,51 1,52 1,50 1,27 1,27 13,70 5,62 6,80 
Roșia Montană 9,14 7,79 5,89 16,09 17,88 3,91 6,17 6,19 6,28 11,70 14,86 15,20 

[Sursa AJOFM] 
 
 
3.  Analiza SWOT a zonei de impact imediat a proiectului minier Roșia Montană 
 
 Redam mai jos analiza SWOT a zonei de impact a proiectului minier propus la Roșia Montană de 
către RMGC, în viziunea grupului de cercetare de la Universitatea 1 Decembrie 1918, 2007, cf. studiului 
citat mai sus, din care am extras cap. 3.6. în întregime, capitol ale cărui concluzii sunt relevante pentru 
propunerea PUZ: „Din analiza SWOT, se poate remarca dependența dezvoltării durabile a zonei de 
activitatea de minerit și implicit impactul pozitiv al derulării proiectului de exploatare propus de RMGC, 
oportunitatea acestuia generând implicații pozitive economice și sociale în zonă”. 
 
„Analiza SWOT constituie un diagnostic sintetic al zonei de impact imediat din punct de vedere economic și 
social-cultural. Aceasta are ca scop identificarea punctelor tari și a punctelor slabe, cât și a oportunităților și 
amenințărilor (riscurilor) induse de mediul extern. Informațiile oferite de analiză servesc procesului 
decizional recomandând următoarele acțiuni: construiește pe Punctele tari, elimină Punctele slabe, 
exploatează Oportunitățile, îndepărtează Amenințările.  
 
 În tabelul de mai jos se prezintă o analiză SWOT pornind de la realitățile zonei, care va 
permite ulterior evaluarea impactului pe care proiectul de exploatare minieră RMGC îl poate avea 
asupra zonei. 
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PUNCTE TARI 

 

 
PUNCTE SLABE 

 
Poziționarea în teritoriu 

Poziționare în partea de N-V a județului Alba, în 
centrul Munților Apuseni, în apropierea DN 74 si DN 
74 A, care asigură legătura atât cu orașele din județ 
(Zlatna – Alba Iulia), cât și cu orașe importante din 
județele vecine 
 

Relieful accidentat, specific zonelor de munte, 
creează dificultăți în realizarea unor proiecte 
majore de infrastructură  
 

 
Condiții naturale/Situația mediului 

• Zăcăminte de minereu neexploatate 
• Existența a numeroase rezervații naturale 
• Cursul superior al Arieșului este nepoluat, putând 
fi utilizat pentru alimentarea cu apă 
• Peisaj atractiv și variat, cu potențial turistic ridicat 
• Existența unor suprafețe întinse de vegetație 
forestieră care găsește condiții favorabile 
• Potențial agricol favorabil creșterii animalelor  

• Acces dificil la rezervațiile naturale datorită 
infrastructurii slab dezvoltate 
• Poluarea excesivă a zonei în anumite 
localități, datorită mineritului iresponsabil 
practicat de-a lungul anilor, precum și a 
prezenței deșeurilor menajere și forestiere 
• Cursuri de apă neregularizate, ceea ce 
creează pericol de inundații 

 
Capitalul social 

• Forța de muncă calificată în activități industriale 
(miniere și de prelucrare a lemnului, în special) 
• Hărnicia locuitorilor, ospitalitatea și spiritul de 
întrajutorare 
• Diversitatea etno-culturală  
• Caracterul multicultural al comunității 
 

• Îmbătrânirea populației  
• Migrația populației, ceea ce conduce la 
depopularea masivă, în special a zonei rurale 
• Peste 60% din populație este dependentă 
economic (copii, șomeri, casnice, pensionari) 
• Gradul de sărăcie ridicată, în special a 
populației din rural 
• Rata ridicată a șomajului 
• Lipsa unor programe specifice adresate 
grupurilor dezavantajate (copii proveniți din 
familii sărace, șomeri, vârstnici singuri și cu 
venituri reduse) 

 
Infrastructura de transport și comunicații 

• Zona este situată în apropierea de DN 75 și 75 A 
• Rețea bine reprezentată de drumuri județene și 
comunale 
• Rețea de telefonie fixă și mobilă cu număr mare 
de abonați 
• Televiziune prin cablu, în special în urban 
• Prezența infrastructurii feroviare cu ecartament 
îngust, care poate favoriza turismul 

• Lipsa infrastructurii feroviare de transport 
normal pe calea ferată 
• Starea proastă a drumurilor județene, 
comunale și forestiere 
• Poduri și podețe ce traversează cursuri de 
apă degradate în unele localități 
• Nu există televiziune prin cablu în toate 
satele 
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Infrastructura tehnică 

• Toate localitățile sunt electrificate 
• Există în zonă surse de apă potabilă 

• Rețeaua de gaz metan nu există în zonă 
• Rețeaua de apă potabilă are acoperire 
parțială și este degradată în mare parte 
• Nu există canalizare în rural și nici în orașe 
în întregime 
• Lipsa unor rampe ecologice de colectare a 
deșeurilor menajere și industriale 
• Lipsa curentului electric  

 
Infrastructura de afaceri și turism 

• Existența unor căi de comunicații rutiere care 
facilitează accesul în zonă 

• Infrastructura turistică foarte slab dezvoltată 
• Spații de cazare reduse ca număr 

 
Infrastructura socială și de educație 

• Există spitale și dispensare umane 
• Există cămine culturale 
• Există școli și grădinițe 

• Infrastructura sanitară lipsește în unele sate 
• Dotarea școlilor și întreținerea acestora 
este deficitară în unele localități 

Economie /Piața muncii 
• Tradiții industriale miniere îndelungate 
• Sector de prelucrare a lemnului bine 
reprezentat 
• Resurse calificate de muncă 

• Insuficienta dezvoltare a IMM-urilor din 
domeniul serviciilor, în special 
• Declinul meșteșugurilor tradiționale 
• Emigrarea populației tinere 

Turismul 
• Potențial turistic natural și antropic bogat și 
divers 
• Existența unor rezervații naturale atractive 
• Existența unor monumente istorice și vestigii 
arheologice valoroase 
• Conservarea unor tradiții și resurse etnografice în 
localitățile din zonă 
• Disponibilitatea locuitorilor de a se implica în 
agroturism 

• Infrastructura de acces spre zonele turistice 
este neîntreținută 
• Lipsa de pregătire a locuitorilor în domeniu 
• Inițiativa privată locală lipsește 
• Promovarea turistică insuficientă 
 

Agricultura 
• Potențial agricol ridicat pentru creșterea 
bovinelor și ovinelor 
• Tradiții locale în creșterea animalelor 
 

• Fărâmițarea excesivă a terenurilor aflate în 
proprietate – productivitate scăzută, costuri 
ridicate 
• Înzestrarea tehnică deosebit de slabă 
• Forța de muncă antrenată în activități 
agricole este îmbătrânită 
• Lipsa de resurse financiare 
• Inexistența unor exploatații agricole 
comerciale și forme de asociere de genul 
grupelor de producători sau cooperative 
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OPORTUNITĂȚI 

 

 
AMENINȚĂRI 

 
Poziționarea în teritoriu 

Poziție avantajoasă în raport cu proiectele regionale 
și naționale ce vizează infrastructura de transport 

Poziția localităților nu avantajează din punct de 
vedere a infrastructurii de transport toate satele 

 
Condiții naturale/Situația mediului 

• Integrarea în sistemul național și de păstrare a 
biodiversității și diversificare a florei, faunei și 
habitatului poate duce la dezvoltarea turismului 

• Fenomene de poluare industrială și cu 
deșeuri menajere și forestiere 
• Insuficiența fondurilor pentru reabilitarea 
actuală a mediului 
• Tăieri necontrolate de arbori din pădure, 
peste capacitatea de regenerare a fondului 
forestier 

 
Capitalul social 

• Crearea de noi locuri de muncă prin relansarea 
mineritului 
• Creșterea nivelului de calificare prin 
participarea la cursuri de calificare (inclusiv cele 
organizate de RMGC) 
• Sporirea inițiativei antreprenoriale 
• Finanțări în creștere pe domeniul social, care 
pot conduce la dezvoltarea serviciilor sociale 
• Interesul tot mai crescut al turiștilor străini 
pentru cunoașterea specificului cultural local din 
satele românești 

• Instabilitatea economică, care generează 
efecte sociale negative (șomaj, inflație, 
sărăcirea populației) 
• Continuarea fenomenului de migrare spre 
urban și emigrare a populației 
• Creșterea prețului pentru achiziția și 
construirea de locuințe 
• Întărirea autonomiei locale în materie de 
învățământ și cultură fără definirea clară a 
noilor surse de finanțare 
 

 
Infrastructura de transport și comunicații 

• Proiectele de reabilitare și dezvoltare a 
infrastructurii rutiere vor facilita accesul în zonă și vor 
duce la creșterea atractivității turistice 

• Creșterea prețului pentru serviciile de 
transport și telecomunicații 

 
Infrastructura tehnică 

• Programe de finanțare din fonduri europene 
pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

• Lipsa de resurse financiare pentru 
susținerea cofinanțării la proiectele 
implementate cu ajutorul UE 
• Lipsa resurselor financiare la bugetul 
local pentru sprijinirea proiectelor de 
infrastructură 

 
Infrastructura de afaceri și turism 

• Posibilitatea de accesare a fondurilor europene 
de către autorități locale și agenți economici pentru 
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

• Deteriorarea obiectivelor turistice datorită 
întreținerii necorespunzătoare, poluării și 
agresivității turiștilor 
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• Neinițierea programelor de dezvoltare a 
infrastructurii turistice compromite definitiv 
practicarea turismului în zonă 

 
Infrastructura socială și de educație 

• Existența unor programe guvernamentale privind 
dezvoltarea învățământului în mediul rural 
• Existența unor ONG-uri care activează în 
domeniul social 

• Lipsa unor programe adecvate de sprijin 
pentru elevii de la sate ar putea compromite 
egalitatea de șanse a acestora în educație 
• Creșterea abandonului școlar 

 
Economie /Piața muncii 

• Declararea zonei ca „zonă defavorizată” poate 
conduce la creșterea interesului mediului de afaceri 
• Interesul companiei RMGC de a dezvolta 
proiectul de exploatare auriferă în zonă 
• Privatizarea companiei Cuprumin, care să 
relanseze exploatarea minereurilor cuprifere 
• Atragerea de noi investitori ca urmare a 
succesului proiectelor de relansare a mineritului 
• Existența unor programe de finanțare pentru 
dezvoltarea afacerilor în mediul rural (inclusiv 
programul Microcredit inițiat de RMGC) 

• Riscul ca închiderea mineritului să fie 
definitivă în zonă, ceea ce va crea numeroase 
probleme sociale 
• Lipsa de atractivitate a locurilor de muncă 
pentru persoanele de înaltă calificare în mediul 
rural 
 

 
Turismul 

• Interesul tot mai crescut al turiștilor străini pentru 
cunoașterea specificului cultural local din satele 
românești 
• Existența unui program de valorificare a 
patrimoniului istoric și cultural inițiat de RMGC 
• Construirea unor case de vacanță ce pot fi 
utilizate și pentru activități turistice 

• Pericolul degradării florei în zonele 
protejate și a celorlalte elemente naturale și 
antropice datorită poluării și turismului 
necontrolat 
• Distrugerea în situ a unor elemente de 
arheologie ca urmare a proiectului RMGC 
• Concurența localităților cu statut de 
stațiune turistică 

 
Agricultura 

• Posibilități de realizare și valorificare a unor 
produse ecologice și tradiționale 

Practicarea unei agriculturi de subzistență nu 
este viabilă în condițiile integrării în UE 

 
• Punctul de vedere al elaboratorului  
 

Din analiza SWOT se poate remarca dependența dezvoltării durabile a zonei de activitatea de 
minerit și implicit impactul pozitiv al derulării proiectului de exploatare propus de RMGC, oportunitatea 
acestuia generând implicații pozitive economice și sociale în zonă. 
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 
 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare  
 

Din concluziile studiilor de fundamentare și analiza SWOT se poate remarca dependența 
dezvoltării durabile a zonei de activitatea specifică și tradițională de minerit, implicit impactul pozitiv al 
derulării proiectului de exploatare propus de RMGC, oportunitatea acestuia generând implicații pozitive 
economice și sociale în zonă. 
 Obiectivul Proiectului Roșia Montană este acela de a pune în practică cele mai bune tehnici, precum 
și tehnologii moderne și verificate, în vederea dezvoltării unei exploatări miniere pentru aur și argint, a unei 
uzine de procesare a minereului și a infrastructurii aferente. Aceste metode și tehnologii vor fi compatibile 
cu cerințele de ordin social, economic și de mediu ale comunității și autorităților locale, ale Guvernului 
României, în acord cu directivele Uniunii Europene și, de asemenea, cu politicile Grupului Băncii Mondiale 
– în situațiile în care aceste politici sunt recunoscute ca reprezentând cele mai avansate practici pe plan 
mondial. 
  Proiectul este conceput astfel încât să sprijine revitalizarea economiei regiunii prin asigurarea unei 
dezvoltări la nivel local, regional și național, prin crearea de locuri de muncă și prin veniturile generate de 
taxe și impozite în sectorul privat. Proiectul va pune în practică activități moderne de extracție și procesare, 
precum și diverse activități economice conexe la nivel regional. În plus față de beneficiile la nivel local, 
regional și național, Proiectul va asigura investitorilor o rată rezonabilă de recuperare a investițiilor. 
 Proiectul include activitățile de pre-construcție, explorare geologică și proiectare, începute în 1997 și 
care vor continua în faza de construcție şi în cea de operare. Extracția și procesarea minereului auro-
argentifer se vor desfășura la o rată nominală a producției de 13 milioane tone minereu pe an. Minereul se 
găsește în patru zăcăminte principale, cunoscute sub numele de Cetate, Cârnic, Orlea și Jig/Igre. 
 Pe baza estimărilor și evaluărilor actuale, faza de exploatare minieră va dura aproximativ 16 ani, cu 
activități de extracție în carieră până în anul 14 și procesarea minereului sărac până în anul 16. Există un 
potențial semnificativ ca durata de viață a minei să fie extinsă, în măsura în care vor fi descoperite și 
dovedite noi rezerve. Prin urmare, întreaga durata de viață a Proiectului, incluzând fazele de explorare și 
pre-construcție, va fi de cel puțin 25 de ani, la aceasta adăugându-se activitățile economice, mai reduse ca 
amploare, din faza de închidere a activităților miniere. 
 În forma propusă, Proiectul Roșia Montană include următoarele elemente principale: 
• săpături arheologice, protejarea, conservarea și punerea în valoare a unor importante valori de 
patrimoniu cultural; 

• programul de strămutare și relocare a populației; 
• activități de sprijin economic și social acordat persoanelor afectate de Proiect;  
• sprijinirea dezvoltării economice regionale în scopul promovării activităților de dezvoltare durabilă; 
• exploatare minieră convențională, în carieră; 
• îndepărtarea și stocarea separată a solului vegetal, a descopertei și a rocilor sterile (roci care nu 
au conținuturi economice de aur și argint); 
• procesarea minereului auro-argentifer prin utilizarea tehnicilor convenționale de extracție; 
• recuperarea aurului și argintului metalic; 
• gospodărirea apelor din cadrul amplasamentului, incluzând captarea și recircularea a scurgerilor și 
exfiltrațiilor contaminate din lucrările miniere vechi, din valea Roșia și din valea Corna (vor fi utilizate 
canale de deviere a apelor curate pentru a minimiza poluarea viitoare; apele contaminate vor fi 
captate și dirijate către o stație de epurare nou construită, în vederea epurării și reutilizării acestora; 
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menținerea debitelor salubre ale văilor Roșia și Corna va fi asigurată prin descărcarea unor volume 
limitate de ape epurate de la stația de epurare sau ape din sistemul aprovizionării cu apă proaspătă); 
• depozitarea a 215 Mt sterile de procesare a minereului într-un iaz de decantare proiectat în 
vederea recuperării apei și stocării a aproximativ 250 milioane tone de deșeuri sub forma unui nisip fin 
de rocă sterilă; 
• operarea infrastructurii asociate, incluzând: conducta de alimentare cu apă proaspătă, conductele 
de transport al deșeurilor de procesare și de recuperare a apei, liniile de curent, rețelele locale și 
regionale de comunicații electronice, stația de transformare, drumurile miniere, birourile, atelierul de 
întreținere, magazia, laboratorul și stația de epurare a apelor uzate menajere; 
• planificarea activităților de închidere a exploatării miniere și de refacere a mediului, astfel încât, 
după 16 ani de la începerea exploatării, imaginea percepției reliefului se va apropia de cea existentă. 

Planul de dezvoltare a exploatării și de închidere a amplasamentului  
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Proiectul prevede tehnologii de exploatare moderne în cariere care cuprind următoarele: forare, 

împușcare (cu trepte de întârziere la milisecundă) și utilizarea încărcătoarelor hidraulice și a camioanelor 
mari de transport. 
  Au fost identificate 4 zone principale unde exploatarea în carieră este viabilă, acestea fiind Cetate, 
Cârnic (inclusiv Cârnicel, exclusiv zona Piatra Corbului), Jig și Orlea. A fost stabilită o rată medie de 
procesare a minereului exploatat de 13 milioane t/an timp de 16 ani. 
 Deschiderea carierelor se face etapizat, pe baza criteriilor economice și a strategiei dezvoltării 
localității Roșia Montană conform prevederilor PUG. 
 Pregătirea zonei pentru minerit va începe cu transportul (îndepărtarea) materialului lemnos, 
vegetația rămasă va fi desțelenită, iar pământul vegetal va fi îndepărtat și depozitat în 4 stive (halde) pentru 
pământ vegetal. Încă din etapa operațională, vor fi demarate lucrările de reconstrucție ecologică și la 
reabilitarea zonei se va folosi acest pământ vegetal. 
 Planșa 2 arată dispunerea generală a infrastructurii miniere. Luând în considerare criteriile 
economice, se are în vedere ca exploatarea să înceapă în masivele Cârnic și Cetate. 
  Amplasamentele obiectivelor industriale ale Proiectului de exploatare minieră Roșia Montană, așa 
cum au fost prefigurate în studiul de fezabilitate, prezintă întreg fluxul tehnologic: cariere, halde de steril, 
uzina de procesare, iaz de decantare. 
 Uzina de procesare propusă ca parte integrantă a studiului (planșele 2 și 3), procesează minereu 
din cariere până la faza de aliaj doré . Amplasamentul acesteia este în apropierea zăcământului și a iazului 
de decantare. Capacitatea medie a uzinei de preparare pe durata vieții exploatării este de aproximativ 
2.500 t/h. 
 Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: 
- 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 un concasor rotativ; 
- stivuirea minereului concasat; 
- minereul concasat se macină folosind o moară semi-autogenă (SAG), urmata de alte două mori cu 
bile în configurație paralelă; 
- cianurarea începe din circuitul de măcinare; 
- adsorbția aurului și argintului pe cărbunele activ; 
- separarea cărbunelui încărcat; 
- eluția aurului și argintului din carbonul activ în recipientele de presiune; 
- electroliza pentru recuperarea aurului și argintului desprins de pe cărbunele activ, ca un amestec cu 
metale prețioase și topirea acestuia pentru producerea lingourilor de aliaj doré; 
- îngroșarea sterilelor; 
- detoxificarea sterilelor de procesare de metale grele și de cianură înainte ca acestea să părăsească 
zona de siguranță a uzinei de procesare; 
- depozitarea sterilelor tratate; 
- recuperarea apei din iazul de decantare pentru reciclare și refolosire. 
 Controlul procesului de producție este asigurat printr-un sistem modern computerizat, care asigură 
managementul majorității proceselor de control, colectarea datelor și secvențele de pornire și oprire a 
fazelor. Datele din sistemul de control și alte analize vor fi transferate automat într-un sistem de înregistrare 
a acestora. 
 Funcționarea uzinei de procesare atrage după sine dezvoltarea de servicii și a infrastructurii strict 
necesare: rețea de drumuri, rețele electrice, alimentare cu apă, canalizare, stație de epurare, clădiri 
funcționale, infrastructura minei și a serviciilor acesteia – depozitarea combustibililor și a explozibilului. 
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  Activitatea proiectului Roșia Montană va genera sterile la o rată de aproximativ 13 milioane tone/an 
(Mt/an) pentru aproximativ 16 ani, producând un total de aproximativ 215 Mt de steril tratat. Activitatea 
propusă de exploatare și prelucrare necesită construirea și funcționarea unui iaz de decantare, care se va 
amplasa în Valea Cornei, la sud de amplasamentul uzinei. Alegerea amplasamentului s-a făcut luând în 
considerare aspectele tehnice, sociale, economice și de mediu. 
 Prin studiu, s-au analizat toate terenurile disponibile în zona carierelor. Amplasamentele luate în 
considerare pentru „Materialele reziduale în urma activității de organizare de șantier și miniere” sunt cele 
prezentate în planșa de reglementări cu iaz de decantare pe Valea Cornei, haldă steril și stivă (haldă) de 
minereu sărac Cetate, haldă steril și depozit de deșeuri inerte Cârnic, 4 stive (halde) de pământ vegetal 
care vor fi folosite pentru reabilitarea carierelor, haldelor de steril, a drumurilor și a altor obiective 
tehnologice în perioada de reconstrucție ecologică. 
 
 
3.2. Prevederi ale Planurilor Urbanistice Generale 
 
- Plan Urbanistic General – PUG – comuna Roșia Montană și PUZ pentru Zona de Dezvoltare 
Industrială Roșia Montană Gold Corporation S.A. împreună cu RLU aferente, aprobate prin 
Hotărârile Consiliului Local Roșia Montană nr. 45/19.07.2002, 46/19.07.2002 și 1/29.01.2009 cu privire 
la confirmarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 45 si 46/2002, terenul ce face parte din zona de 
studiu, aflat în teritoriul administrativ al comunei Roșia Montană, se încadrează în următoarele unități 
teritoriale de referință: 
 
UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ UTR1  
FUNCȚIUNEA DE BAZĂ INDUSTRIE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE,  
zonă propusă pentru schimbare de funcțiune din zonă rezidențială în zonă industrială și de 
protecție, cu funcțiuni conexe compatibile cu zona industrială, fiind afectată de zona de dezvoltare 
industrială. 

Zonarea funcțională propusă: 
ID ZONĂ INDUSTRIALĂ 

 SP  ZONĂ PENTRU SPAȚII VERZI AMENAJATE  
Cu subzonele :   

• SPpp – perdea de protecție (zonă tampon) 
Cr ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ 

 Zp  ZONĂ PROTEJATĂ A SITURILOR 
TE ZONĂ CU TERENURI TEHNICO-EDILITARE 

 TR ZONĂ CU RISCURI NATURALE 
Cu subzonele: 

• TRa alunecări de teren 
• TRc căderi de pietre 

 TH ZONĂ ACOPERITĂ ÎN PERMANENȚĂ DE APĂ 
Prioritățile de intervenție prevăd: 

o descărcarea de sarcină istorică a siturilor de arheologie; 
o strămutarea locuințelor particulare afectate de zona industrială propusă; 
o dezvoltarea industriei; 
o modernizarea căilor de comunicație specifice procesului de producție. 

Reglementări pentru zona industrială ID, SP 
Utilizări permise 
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În zonele cu resurse ale subsolului, se pot construi clădiri industriale necesare exploatării și 
prelucrării resurselor identificate ale subsolului. 

În afara perimetrului de exploatare, se instituie un drept de servitute legală pentru asigurarea 
protecției exploatării și transportului. 

Se pot amplasa construcții care să deservească și să fie compatibile cu zona industrială.  
 Utilizări permise cu condiții 

Pentru zonele care necesită refuncționalizare și zonele noi introduse în perimetrul intravilan, 
necesare extinderii zonei pentru dezvoltarea industriei extractive la Roșia Montană la sud de actuala 
exploatare, se instituie interdicție temporară de construire până la întocmire PUZ care trebuie să prevadă: 

o Accese carosabile și accese pietonale; 
o Realizarea și branșarea rețelelor de către beneficiar; 
o Procentul maxim de ocupare a terenului  POT = 80% m2 AC/m2 teren; 
o Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT = 0,8 m2 AD/m2 teren; 
o Spații verzi cu rol de protecție, nu mai puțin de 20%; 
o Împrejmuiri de 1,80-2,00 m, dublate de gard viu; 
o Toate terenurile neocupate de obiective industriale vor fi plantate. 

Lucrări inginerești necesare protecției perimetrelor de exploatare, îndiguiri, devieri de cursuri de 
apa, consolidări de maluri necesită studiu de impact ce se va întocmi la faza de autorizare pentru construire 
și se va aproba conform legii. Autorizarea construcțiilor care prin natura și destinația lor pot genera riscuri 
tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale. 

Sunt permise construcții industriale necesare exploatării și prelucrării resurselor identificate ale 
subsolului. 

În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice precum şi în zonele de protecŃie ale acestora, 
realizarea de spaŃii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităŃii şi punerii în valoare a obiectivelor sau 
ansamblurilor protejate. 

În scopul asigurării protecției și siguranței barajelor, se interzice realizarea unor construcții, 
depozite, amenajări sau a altor activități în ampriza barajelor ori în zonele de protecție stabilite prin 
reglementările în vigoare. 

 
UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ UTR2 
Zonă propusă pentru schimbare de funcțiune din zonă rezidențială în zonă de protecție a zonei 
industriale, cu funcțiuni conexe compatibile cu zona industrială, cuprinde:  

SPI - ZONĂ DE PROTECȚIE INDUSTRIALĂ 
C - ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI CONSTRUCȚIILE AFERENTE 

 Cu subzonele: 
o Cr – zona căi de comunicație rutiere 

SP - ZONĂ SPAȚII VERZI AGREMENTE – PERDELE DE PROTECȚIE  
  Cu subzonele 

o SPpp – perdele de protecție – zona tampon 
  Zp    - ZONA DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE PROTEJATĂ  
 TE - ZONĂ CU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 
 TH - TERENURI AFLATE ÎN PERMANENȚĂ SUB APE 

Reglementări prioritare: 
o rezolvare infrastructură; 
o respectarea zonei de protecție a drumului județean 20 m de-o parte și alta din ax; 
o respectarea zonei de protecție a apei în funcție de lățimea albiei minore; 
o reglementări privind zonele protejate identificate; 
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o descărcarea de sarcină a sitului de arheologie. 
Reglementări pentru zona de protecție industrială SPI 
Locuințele din zona de protecție se pot demola sau pot rămâne. Prin refuncționalizare, vor fi folosite 

pentru alte activități economice, funcțiunea de locuire transformându-se în cea de mică industrie și funcțiuni 
conexe compatibile cu zona cu care se învecinează, de deservire a UTR1 ȘI UTR3. 

Utilizări permise 
Se permit funcțiuni conexe zonei industriale UTR1 și zonei protejate UTR3, lucrări de echipare 

tehnico-edilitară și infrastructură. 
Utilizări interzise 
Sunt interzise funcțiunile de locuire și social-culturale. 
Distanțele minime de protecție se stabilesc prin norme sanitare, astfel încât să se asigure condițiile 

de protecție a populației împotriva zgomotului,vibrațiilor, mirosurilor și poluării. 
Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția 

mediului. 
În vecinătatea ansamblurilor și monumentelor istorice, precum și în zonele de protecție ale 

acestora, realizarea de spații verzi și plantate se va face cu asigurarea vizibilității și punerii în valoare a 
obiectivelor sau ansamblurilor protejate. Realizarea plantațiilor de arbori se face la o distanță care să nu 
pună în pericol construcția protejată, sub aspectul stabilității. 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT – %m2 AC/ m2 teren) POT = 60%  
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT – m2 AD / m2 teren) CUT = 0,6  
 
UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ UTR3 
ZONA PROTEJATĂ CU VALOARE DE PATRIMONIU DIN LOCALITATEA ROȘIA MONTANĂ, CU 
POSIBILTĂȚI DE INTERVENȚIE LA VALORILE DE PATRIMONIU ȘI REALIZAREA PROPUNERILOR 
CONFORM STUDIULUI DE REVITALIZARE ȘI RENOVARE 
Zp  ZONĂ DE ISTORIE ȘI AHEOLOGIE PROTEJATĂ  
 Cu subzonele: 

o SUBZONA ZP IA REZERVAȚIE DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM 
Caracterul zonei: zona de protecție a patrimoniului național și local cu permisivitate 

redusă de intervenție 
ZP – IA Subzona rezervaŃiei de arhitectura şi urbanism (zona pieŃei localităŃii Roşia  

Montană) 
Având configuraŃia unui Ńesut urban tradiŃional şi funcŃiune preponderent rezidenŃială şi 
complementară comerŃ, alimentaŃie publică, prestări servicii 
ZP – IB1  
Subzona cu valori de patrimoniu având configuratia unui Ńesut urban tradiŃional şi 
funcŃiune preponderent rezidenŃială şi complementară comerŃ, alimentaŃie publică, prestări 
servicii 
ZP – IB2  
Subzona cu valori de patrimoniu având configuraŃia unui Ńesut urban tradiŃional şi 
funcŃiune preponderent rezidenŃială 
ZP – IB3 Subzona cu valori de patrimoniu urban şi arhitectural (repere) 

Caracterul zonei: zona de protecŃie a patrimoniului naŃional şi local cu permisivitate redusă de 
intervenŃie 

o ZP – II ZONA DE PROTECȚIE A ZONEI PROTEJATE CU ORGANIZARE URBANISTICĂ 
PEISAGERĂ 
Caracterul zonei: această zonă va avea rol de protecție fonică și vizuală și va urmări 
asigurarea unei distanțe de minim 100 m de la conturul ariei protejate, iar în zonele unde 
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nu se poate asigura această distanță vor fi luate măsuri speciale de protecție care vor face 
obiectul unor proiecte de specialitate. 
o ZP – III SPAȚII ÎN INTERIORUL CĂRORA VOR FI STRĂMUTATE CONSTRUCȚII 
VALOROASE, IDENTIFICATE ÎN ANALIZELE STUDIILOR REALIZATE PENTRU 
COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI PUG 
Caracterul zonei: această zonă va avea un statut special de reprezentativitate a 
caracterului local arhitectural, prin realizarea strămutării construcțiilor valoroase identificate 
în satele înconjurătoare, strămutare ce se va realiza pe parcele mari libere. 

Zonele funcționale pe care le cuprinde intră sub incidența reglementărilor din regulamentul local, 
deoarece sunt permise intervenții pentru renovare, reabilitare: 

L - ZONĂ REZIDENȚIALĂ cu clădiri P, P + 1 
IS - ZONĂ PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII  
C - ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI CONSTRUCȚIILE AFERENTE 

 Cu subzonele: 
o Cr – zonă căi de comunicație rutiere 

SPI - ZONĂ DE PROTECȚIE INDUSTRIE 
SP - ZONĂ SPAȚII VERZI AGREMENT, PERDELE DE PROTECȚIE  

 Cu subzonele: 
o Spt - zonă de agrement, turism; 

GC - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
Cu subzonele: 

o GC – cimitire; 
TE - ZONĂ CU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 
TH - TERENURI AFLATE ÎN PERMANENȚĂ SUB APE 

Reglementări prioritare: 
o Conservare și renovare valori de patrimoniu conform proiect; 
o Strămutare în spațiile libere din zona protejată a unor obiective publice;  
o Realizarea în zona de protecție a patrimoniului protejat a unei zone de agrement până la 

Tăul Mare, legătura făcându-se prin realizarea unui drum turistic; 
o Rezolvare infrastructură; 
o Respectarea zonei de protecție a drumului județean, 20 m de-o parte și alta din ax; 
o Respectarea zonei de protecție a apei în funcție de lățimea albiei minore; 
o Respectarea zonei de protecție a sitului de arheologie; 
o Realizarea unor puncte de colectare a resturilor menajere. 

 
Extravilan  

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este 
permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege. Autoritățile administrației publice locale vor urmări, la 
emiterea autorizației de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita 
prejudicierea activităților agricole. 
 Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile cu destinație forestieră din 
extravilan este permisă cu avizul organelor administrației publice de specialitate. La amplasarea acestor 
construcții se va avea în vedere dezafectarea unei suprafețe cât mai mici din cultura forestieră. 
 Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de 
servitute și de protecție a sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, 
canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură, este interzisă, cu excepția 
construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea, respectiv 
eliminarea efectelor acestora. 
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 Autorizarea construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face 
numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale. 
 
 - Conform Plan Urbanistic General – PUG Abrud și PUZ pentru Zona de Dezvoltare Industrială 
Roșia Montană Gold Corporation S.A. și RLU aferent aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Abrud 
nr. 43/18.07.2002, terenul ce face parte din zona de studiu, aflat în teritoriul administrativ al orașului 
Abrud, se încadrează în unitatea teritorială de referință: 

UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ UTR2,  
Caracter predominant industrial, care cuprinde: 

 U.T.R. 2*1 - GURA CORNII 
Zonă propusă pentru schimbare de funcțiune din zonă rezidențială în zonă industrială și de 

protecție, cu funcțiuni conexe compatibile cu zona industrială, fiind afectată de zona de dezvoltare 
industrială. Se propune ca locuințele din Gura Cornii până la intersecția cu drumul național să fie 
strămutate, pentru a fi evitată orice problemă care poate apărea privind siguranța așezării și locuitorilor. 

Locuințele din zona de protecție se pot demola sau pot rămâne. Prin refuncționalizare, vor fi folosite 
pentru alte activități economice, funcțiunea de locuire transformându-se în cea de mică industrie și funcțiuni 
conexe compatibile cu zona cu care se învecinează, având și un aspect agreabil din calea de circulație 
principală care traversează orașul. În acest mod, se realizează o zonă tampon, care va proteja zona de 
locuit. 

Cuprinde : 
ID - ZONĂ PENTRU UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE 
A - ZONĂ PENTRU UNITĂȚI AGRICOLE 
C - ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI CONSTRUCȚIILE AFERENTE 
Cu subzonele: 

o Cr – zonă căi de comunicație rutiere 
 SPI - ZONĂ DE PROTECȚIE INDUSTRIALĂ 
 TE - ZONĂ PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 

TH - TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Reglementări prioritare: 
o Strămutare-relocare cartier Gura Cornii; 
o Respectarea zonei de protecție a drumului național, 22 m de-o parte și alta din ax; 
o Respectarea zonei de protecție a apei în funcție de lățimea albiei minore; 
o Reorientarea și reabilitarea industriei existente; 
o Reconversie industrie existente și înființarea de noi activități în zona tampon 
industrială, care se preconizează a se înființa prin refuncționalizare. 

 
 U.T.R. 2*2 - trupuri introduse în intravilan pe teritoriul administrativ Abrud  

Zonă propusă pentru schimbare de funcțiune din zonă rezidențială în zonă industrială și de 
protecție cu funcțiuni conexe compatibile cu zona industrială, fiind afectată de zona de dezvoltare 
industrială, necesitând strămutare-relocare pentru imobilele aflate în interiorul limitei perimetrului industrial 
și a zonei de protecție a industriei propuse, cuprinde: 

 ID - ZONĂ PENTRU UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE 
C - ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI CONSTRUCȚIILE AFERENTE 
Cu subzonele: 

o Cr – zonă căi de comunicație rutiere 
SPI - ZONĂ DE PROTECȚIE INDUSTRIALĂ 
TE - ZONĂ PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ 
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Reglementări pentru zonă 
Datorită dezvoltării industriei extractive la Roșia Montană, teritoriul administrativ al orașului Abrud 

este și el influențat de această industrie în partea de est, nord-est, iar cartierul Gura Cornii intră sub 
incidența amplasării barajului iazului de decantare și a zonei de protecție industrială. Se propune ca 
locuințele din Gura Cornii până la intersecția cu drumul național să fie strămutate-relocate, pentru a fi 
evitată orice problemă care poate apărea privind siguranța așezării și locuitorilor. 

Construcțiile din zona de protecție se pot demola sau pot rămâne. Prin refuncționalizare, vor fi 
folosite pentru alte activități economice, funcțiunea de locuire transformându-se în cea de mică industrie și 
funcțiuni conexe complementare compatibile cu zona, având un aspect agreabil din calea de circulație 
principală. 

Se pot amplasa construcții care să deservească și să fie compatibile cu Zona industrială, plus 
activități terțiare (depozite, servicii teritoriale de colectare, depozitare și distribuire marfă, diverse, firme 
construcții). 

Pentru zonele care necesită refuncționalizare și zonele noi introduse în perimetrul intravilan, 
necesare extinderii zonei pentru dezvoltarea industriei extractive la Roșia Montană la est și nord – est, la 
intrarea în oraș dinspre Alba Iulia pe DN74, se instituie interdicție temporară de construire până la întocmire 
P.U.Z. care trebuie să prevadă: 

o Accese carosabile și accese pietonale; 
o Realizarea și branșarea rețelelor de către beneficiar; 
o Procentul maxim de ocupare a terenului  POT = 80% m2 AC/m2 teren; 
o Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT = 0.8  m2 AD/m2 teren; 
o Spații verzi cu rol de protecție, nu mai puțin de 20%; 
o Împrejmuiri de 1,80-2,00 m, dublate de gard viu; 
o Toate terenurile neocupate de obiective industriale vor fi plantate. 
Autorizarea construcțiilor care prin natura și destinația lor pot genera riscuri tehnologice se face 

numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat, conform prevederilor legale. 
 Se pot amplasa construcții care să deservească și să fie compatibile cu funcțiunea de zonă 
industrială. 
 Autorizarea construcțiilor care prin natura și destinația lor pot genera riscuri tehnologice se va face 
numai în baza unui studiu de impact elaborat și aprobat, conform prevederilor legale în vigoare. 
 
Extravilan  

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este 
permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege. Autoritățile administrației publice locale vor urmări, la 
emiterea autorizației de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita 
prejudicierea activităților agricole.  
 Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile cu destinație forestieră din 
extravilan este permisă cu avizul organelor administrației publice de specialitate. La amplasarea acestor 
construcții, se va avea în vedere dezafectarea unei suprafețe cât mai mici din cultura forestieră. 
 Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de 
servitute și de protecție a sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, 
canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură, este interzisă, cu excepția 
construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea, respectiv 
eliminarea efectelor acestora. 
 Autorizarea construcțiilor care prin natura și destinația lor pot genera riscuri tehnologice se face 
numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat, conform prevederilor legale. 
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- Conform Plan Urbanistic General – PUG și RLU aferent al comunei Bucium, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Bucium nr. 20/26.10.1999, imobilul aflat în teritoriul administrativ al comunei Bucium se 
încadrează la: 

o imobil în extravilan cu destinația: arabil, curți-construcții, drumuri, fânaț, păduri. Utilizarea acestor 
terenuri pentru realizarea lucrărilor de construcții se va face numai pe baza unui Plan Urbanistic 
Zonal – PUZ, elaborat și aprobat, conform legislației în vigoare. 

  
 În consecință, prioritățile în dezvoltarea urbanistică ale localităților din care face parte zona studiată 
sunt următoarele: 
a) dezvoltarea unei zone industriale în conformitate cu prevederile prezentului plan; 
b) asigurarea posibilităților de strămutare și/sau relocare a zonei de locuit din comuna Roșia Montană, 
în funcție de opțiunile liber exprimate ale populației; 
c) menținerea unui mediu nepoluat prin tehnologiile adoptate și îmbunătățirea acestuia prin măsuri de 
protecție a zonelor locuite, plantate și a oglinzilor de apă; 
d)  modernizarea și întreținerea rețelei stradale, cu îmbunătățirea caracteristicilor geometrice astfel 
încât să fie accesibile; 
e) alimentarea cu apă potabilă în condiții optime a noilor construcții; 
f) realizarea rețelei de canalizare și a stațiilor de epurare pentru noile construcții; 
g) realizarea unei platforme ecologice de depozitare temporară a reziduurilor menajere și, respectiv, 
organizarea unui sistem eficient de colectare a acestora. 
 
 
3.3. Valorificarea cadrului natural 
 
 Activitatea de exploatare care a afectat și până acum zona studiată ar putea continua în următorii 
ani, cariera fiind în prezent principala sursă de materie primă a minereului auro-argentifer de prelucrare și 
obținere a metalelor nobile, iar rezervele existente asigură o durată de funcționare de peste 20 de ani. 
 Având în vedere aceste aspecte, precum și tehnologia de exploatare aplicată, suprafețele de teren 
utilizate vor crește gradual pe perioada exploatării, continuându-se modificarea aspectului în zona 
exploatării. 
 În aceste condiții, lucrările de refacere ecologică se vor realiza progresiv, încă din primii ani ai 
exploatării, conform Proiectului tehnic de închidere și a Planului de refacere a mediului ce se vor aproba.  
  Pe teritoriul comunei Roșia Montană, zonele naturale protejate existente (cf. Legii 5/2000, Anexa II, 
poz. 2.8 și poz. 2.83) sunt reprezentate de: Piatra Despicată și Piatra Corbului. 
 Zona strict protejată cuprinde zona Piatra Corbului, cu o suprafață de 5 ha. Această zonă cuprinde 
atât valori de monument al naturii ,cât și valori de patrimoniu arheologic (galerii miniere deschise în tehnica 
cu „foc și apă”).  
 Pentru zona Piatra Despicată (0,20 ha), în condițiile în care amplasamentul ei va fi afectat de către 
extinderea carierei Cârnic, se propune reamplasarea ei într-un cadru adecvat, în care nu va fi afectată de 
următoarele exploatări miniere (cf. propunerii Academiei Române, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor 
Naturii din nr. 316/01.07.2004). 

Lucrările care pot modifica cadrul natural al ariei protejate se vor realiza conform Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 195/2005, actualizată, privind protecția mediului, art.49 ( alin.2 si 3). 
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3.4. Modernizarea circulației (planșa 1; 3.2) 
 
 Rețeaua de drumuri existentă pe teritoriul studiat în prezentul PUZ este constituită din zestrea 
drumului județean DJ 742, a drumurilor comunale DC 146 și DC 117 și a drumurilor de exploatare, precum 
și zone neamenajate pentru căile de circulație rutieră necesare, definite de drumurile agricole și forestiere 
existente, ale căror trasee sunt corelate cu loturile agricole și parcelele de fond forestier, nu cu rețeaua de 
drumuri de ansamblu a proiectului de exploatare.  
  Rețeaua rutieră a zonei urmărește rezolvarea problemelor de circulație, având o serie de obiective 
principale: 
- realizarea legăturii cu drumurile naționale DN 74A și DN 74 în condiții de confort optim și siguranță a 
circulației; 
- rezolvarea circulației în conformitate cu obiectele care alcătuiesc Proiectul, respectiv cariere, uzină de 
prelucrare, iaz de decantare, halde de steril etc. 
 Drumurile care vor alcătui rețeaua de căi de comunicație a zonei sunt: 
 1. Drumul județean DJ 742 Gura Roșiei – Roșia Montană, drum existent, care va asigura accesul 
vehiculelor ușoare dinspre Gura Roșiei, respectiv drumul național DN 74A. Drumul este asfaltat și va face 
legătura cu Roșia Montană. În aval de barajul de colectare ape acide, drumul se va devia printr-un by-pass 
pe versantul nord-est a Văii Roșiei și se va continua până în zona protejată. Tronsonul de drum cuprins 
între by-pass și zona protejată se suprapune cu drumurile tehnologice de exploatare a carierelor Orlea și 
Jig. Pe perioada exploatării carierelor, circulația publică pe acest tronson de drum se va face restricționat. 
 După finalizarea lucrărilor de exploatare, acest tronson de drum va trece în domeniul public. 
 2. Deviere drum județean DJ 742  
 Realizarea iazului de decantare Corna și a haldei Cârnic impun dezafectarea drumului județean DJ 
742. Asigurarea circulației spre Roșia Montană și Exploatarea Minieră Roșia Poieni se va face prin 
realizarea drumurilor de deviere, astfel:  
Tronson I: - între drumul județean DJ 107I (Bucium Sat) și drumul județean DJ 742 (zona de intersecție cu 
drumul de exploatare Roșia Poieni), drum nou care va asigura accesul vehiculelor dinspre drumul național 
DN 74, conform PUG și PUZ avizate și aprobate. 
 Drumul va fi redirecționat 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 a sterilului, fiind singurul 
drum de acces între Exploatarea Minieră Roșia Poieni și drumul național DN 74, respectiv DN 74A. 
 Drumul județean va fi modernizat și va avea elementele geometrice corespunzătoare unor drumuri 
județene, fiind deschis circulației publice și accesibil pe orice vreme. Sarcina maximă pe osie (conform OG 
43/1997 republicată și modificată) va fi: 
- simplă (distanța între axele alăturate > 2,00 m)......................................8,0 t 
- dublă (tandem, distanța între axele alăturate ≤ 2,00 m)........................14,5 t 
- triplă (tridem, distanța între axele alăturate < 1,40 m)...........................20,0 t 

Intersecțiile vor fi amenajate conform normelor ce se aplică drumurilor publice în afara localităților. 
Tronson II: - între drumul județean DJ 742 (zona de intersecție cu drumul de exploatare Roșia Poieni) și 
centrul zonei protejate, drum nou care va asigura accesul în Roșia Montană a vehiculelor dinspre drumul 
național DN 74 și Exploatarea minieră Roșia Poieni. 
 Drumul va fi modernizat și va avea elementele geometrice corespunzătoare unor drumuri județene, 
fiind accesibil pe orice vreme. 
 3. Drumul de acces la uzină: drum nou, care se desfășoară pe malul stâng al Văii Roșia, cu 
originea în drumul național DN 74A la Gura Roșiei și relativ paralel cu cel existent. Un tronson din traseul 
drumului se suprapune peste traseul existent al căii ferate uzinale care asigură transportul minereului la 
Gura Roșiei. Drumul va fi pietruit, drum de exploatare categoria I pentru viteza de proiectare de 40 km/h 
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destinat circulației vehiculelor beneficiarului, interzis circulației publice, sarcina maximă pe osie va respecta 
condițiile legale pentru drumurile naționale pe care se vor transporta, cu trailere, utilajele la uzină și anume: 
- simplă (distanța între axele alăturate > 2,00 m)........................................8,0 t 
- dublă (tandem, distanța între axele alăturate ≤ 2,00 m)..........................14,5 t 
- triplă (tridem, distanța între axele alăturate < 1,40 m)............... ............20,0 t 

Intersecția cu DN 74A va fi semnalizată corespunzător pentru interzicerea circulației publice pe 
drumul de acces la uzina Roșia Montană (cu indicatoare de interzicere a circulației publice sau cu barieră). 

4. Drumuri tehnologice de exploatare și drumuri industriale: 
  Drumuri de transport minereu pentru camioane de la cariere (Cârnic, Cetate, Jig, Orlea) către 
uzina de procesare și iazurile Cetate și Cârnic. Toate drumurile principale de transport la suprafață vor 
avea lățimea platformei de aproximativ 30,00 m, pentru a permite circulația în condiții de siguranță pe două 
benzi a autocamioanelor din cariere. 
 Proiectarea și construirea drumurilor, unde este posibil, folosește tehnici de tăiere și umplere cu 
rambleu necesar provenind din descopertările din zona carierelor. 
 Sistemul rutier va fi dimensionat la traficul preconizat a se desfășura în perioada de exploatare a 
minereului, iar îmbrăcămintea va fi din pietriș, întreținerea realizându-se prin umectare și nivelare la 
standarde ridicate pentru creșterea gradului de compactare în vederea prelungirii duratei de utilizare a 
pneurilor și pentru a mări productivitatea autocamioanelor de transport. 
 Drumurile principale de transport care sunt amplasate în zona studiată sunt caracterizate prin: 
- funcție de legătură între zonele de exploatare a minereului și uzină și haldele de steril; 
- capacitate de circulație mare și viteză redusă; 
- staționarea și oprirea voită a autovehiculelor este interzisă pe benzile de circulație curentă; 
- pentru staționare sunt prevăzute benzi speciale. 
 Traficul vehiculelor ușoare pe drumurile de transport principale este limitat la acela al vehiculelor 
care trebuie să aibă acces pentru a realiza activități direct asociate cu activitățile miniere și acces 
supravegheat și asigurat la obiectivele de patrimoniu protejate. 
 Drumurile pentru vehiculele ușoare se vor construi unde este posibil, astfel încât traficul acestora să 
se desfășoare în afara drumurilor principale de transport minier. 
 Se cer subliniate câteva scopuri urmărite: 
1. stabilirea traseelor principale în vederea corelării cu rețelele tehnico-edilitare care necesită deviere; 
2. amplasarea judicioasă a traseelor în vederea realizării legăturilor funcționale optime; 
3. înscrierea drumurilor de acces din zona Proiectului în circuitul rutier al perimetrului minier Roșia Montană 
– Roșia Poieni. 
4. accesul la PIATRA DESPICATĂ și PIATRA CORBULUI se face pe drumurile tehnologice de exploatare 
din zonă. Circulația publică se va face restricționat. 
 Alcătuirea profilului transversal al drumurilor urmărește: 
- categoria traseului carosabil;  
- zona funcțională pe care o străbate; 
- dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere; 
- realizarea fâșiilor de protecție. 
 Pentru ca circulația să se desfășoare în condiții optime de siguranță și confort, se vor realiza lucrările 
de artă care se impun (poduri, podețe, ziduri de sprijin, drenuri etc.). 
 Rețeaua de drumuri din cadrul Proiectului are la bază strategia de exploatare a zăcămintelor de 
minereuri neferoase din zona Roșia Montană, Abrud și Bucium și este fundamentată prin PUG. 
 În afară de mențiunile făcute pentru fiecare arteră de circulație în parte, se impun următoarele 
măsuri generale: 
 - îmbunătățirea elementelor geometrice la traseele existente; 
 - consolidarea sistemelor rutiere; 
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 - marcarea și semnalizarea corespunzătoare; 
 - întreținerea periodică a căii de rulare, a șanțurilor și a lucrărilor de artă. 
 Circulația stabilită prin PUZ are în vedere relația cu drumurile publice existente în zonă și accesul la 
zonele protejate, conform cu prevederile Regulamentului General de Urbanism (aprobat cu Hotărârea 
Guvernului nr. 525 / 27.06.1996, republicată), - Secțiunea 2 – Reguli cu privire la asigurarea acceselor 
obligatorii – art. 25, 26 si 33, și a Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 În același timp, în urma implementării proiectului nu va fi diminuată sau afectată accesibilitatea 
fondului forestier aflat în afara perimetrului studiat. 
 
Măsuri de control al accesului și protecție la principalele obiective miniere 
• IAZUL DE DECANTARE 

Pe perioada exploatării, iazul va fi împrejmuit cu gard în toate zonele în care acesta se învecinează 
cu limita zonei industriale. 

Gardul se realizează din stâlpi de beton înalți de 2 m, cu 5 rânduri paralele de sârmă ghimpată și 2 
rânduri în cruciș. 

Din 50 în 50 de metri, se montează plăcuțe avertizoare. 
Protecția împotriva accidentelor impune să fie asigurate dotări corespunzătoare, centuri de salvare, 

corzi de alpinism, bărci ce nu se pot răsturna etc. și, totodată, la punerea în funcțiune se vor întocmi 
instrucțiunile specifice pentru fiecare iaz. 

Barajul iazului va fi permanent supravegheat de un dispozitiv de pază și securitate, pe baza unui 
program strict. 

Sistemul de pază și securitate va trebui să fie aprobat de inspectoratul județean de apărare civilă. 
• IAZUL DE APE ACIDE CETATE 

Se va restricționa cu împrejmuire accesul animalelor și vor fi amplasate plăcuțe avertizoare privind 
calitatea apei. 

Stația de pompe va fi împrejmuită separat și încuiată, fiind dotată cu semnal acustic de alarmă, 
pentru cazurile de intrare neautorizată. 

Barajul iazului va fi permanent supravegheat de un dispozitiv de pază și securitate pe baza unui 
program strict. 

Sistemul de pază și securitate va trebui să fie aprobat de inspectoratul județean de apărare civilă. 
• CARIERE 

Toate drumurile și potecile sătești ce trec prin vecinătatea obiectivelor la distanțe mai mici de 300 
m vor fi închise, fiind marcate cu plăcuțe avertizoare. 

Programul lucrărilor de împușcare se va afișa pe toate plăcuțele avertizoare. 
Pe perioada desfășurării operațiunilor de pușcare, se va asigura paza perimetrului de siguranță, cu 

personal de supraveghere specializat dotat cu aparate de comunicare radio. 
• DEPOZITUL DE EXPLOZIVI 

Va fi împrejmuit și prevăzut cu cabină de control și va avea o supraveghere permanentă specială, 
tip militarizată, accesul fiind restricționat la minim, numai pentru personalul autorizat. 

Sistemul de pază și securitate va trebui să fie aprobat de inspectoratul județean de apărare civilă. 
• UZINA DE PROCESARE 

Întreaga incintă va fi împrejmuită și va fi prevăzută cu cabină de control amplasată la intrarea 
principală. 

Un regim special de securitate vor avea depozitele de carburanți, reactivi și zona de producere și 
depozitare a lingourilor de aur doré. 
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3.5. Zonificare funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici 
 
 Zonificarea funcțională stabilită sau propusă prin PUG în funcție de categoriile de activități pe care 
le cuprinde zona studiată și de ponderea acestora în teritoriu a fost respectată și detaliată prin PUZ și este 
evidențiată în planșa nr 2 - REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE PUZ. Pe baza acestei 
zonificări, s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în cadrul 
fiecărei zone funcționale cuprinse în RLU, parte integrantă a prezentei documentații. Destinația stabilită 
pentru zona studiată prin prezenta documentație de urbanism este următoarea: 
 
- Imobilul aflat în teritoriul administrativ al comunei Roșia Montană, ce face parte din zona studiată, 
se încadrează în următoarele unități teritoriale de referință: 

•  UTR 1 – zonă industrială cu funcțiuni complementare; 
•  UTR 2 – zonă de protecție a zonei industriale, cu funcțiuni compatibile cu zona industrială; 
•  UTR 3 – zonă construită protejată cu valori de patrimoniu; 
•  imobile situate în extravilan cu destinația arabil, curți-construcții, cimitire, drumuri, fânaț, 

păduri, ape, neproductiv. 
 Unitățile și subunitățile funcționale sunt: 

o UTR 1 - zonă industrială cu funcŃiuni complementare; 
I ZONĂ INDUSTRIALĂ 

  Cu subzonele :  
• I1 – uzină de procesare 
• I2 – 4 cariere de exploatare 
• D4 – cariere de anrocamente 

D ZONĂ DE DEPOZITE 
Cu subzonele :   

• D1 – sistemul iazului de decantare  
• D2 – 2 halde de steril  
• D3 – stive (halde) de sol vegetal  
• D5 – depozit de material explozibil 
• D6 – depozit deșeuri inerte 
• D7 – depozit minereu sărac 
• D8 – depozit de pământ excavat 

  TE ZONĂ DE TERENURI TEHNICO-EDILITARE 
Cr ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ 

  TH ZONĂ ACOPERITĂ ÎN PERMANENȚĂ DE APĂ 
  SPI  ZONĂ DE PROTECTIE A INDUSTRIEI  
  GC  ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
  T R ZONĂ CU RISCURI NATURALE  

Cu subzonele :   
• Tra – alunecări de teren  
• Trc – căderi de pietre 

Trt        RISCURI TEHNOLOGICE 
ZPA Situri arheologice - valoare de patrimoniu care necesită protecție. 
ZPN Zonă de protecție cu valori de peisagistică. 

Prin prezenta documentație de urbanism s-a propus extinderea UTR 1 prin înglobarea unei 
suprafețe propuse a fi introdusă în intravilan prin prezentul plan (respectiv suprafaŃa carierei de 
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anrocamente Șulei și suprafața stivei de sol vegetal alaturate), respectând limita propusă a 
suprafeței intravilane. 

 
• UTR 2 - zonă de protecŃie a zonei industriale, cu funcțiuni compatibile cu zona industrială 

I ZONA INDUSTRIALA 
Cu subzonele :  
• I2 - 2 cariere de exploatare 
• D4 -  cariere de anrocamente 

D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele :   
• D1 – barajul si lacul Cetate  
• D3 – stivă (haldă) de sol vegetal 
 
TE  ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONA DE PROTECTIE A INDUSTRIEI  
GC  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALA 
ZPI      ZONE MONUMENTE ISTORICE SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE 
ZPA     SITURI ARHEOLOGICE - VALOARE DE PATRIMONIU CARE NECESITĂ PROTECłIE  

Prin prezentul PUZ se propune extinderea UTR2 prin înglobarea unei suprafețe propus a fi introdusă în 
intravilan prin prezentul plan (respectiv suprafata carierei Jig) respectand limita propusa a suprafetei 
intravilane.  

 
• UTR 3 –zona construita protejata cu valori de patrimoniu; 

 ZP- I  REZERVAłIE DE ARHITECTURA SI URBANISM 
 ZP – II ZONA DE PROTECłIE A ZONEI PROTEJATE CU ORGANIZARE URBANISTICĂ 
PEISAGERĂ 
 ZP –III SPAłII ÎN INTERIORUL CĂRORA VOR FI STRĂMUTATE CONSTRUCłII VALOROASE 

IDENTIFICATE ÎN ANALIZELE STUDIILOR REALIZATE PENTRU COMPLETAREA 
DOCUMENTAłIEI PUG; STRĂMUTĂRILE VOR FI INSOłITE DE PUD-URI CARE SA CREEZE 
CONDIłII DE AMPLASAMENT ŞI VECINĂTATE ASEMĂNĂTOARE CELOR ORIGINARE. 

UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
 L - ZONĂ REZIDENłIALĂ cu clădiri P, P + 1 

IS - ZONĂ PENTRU INSTITUłII ŞI SERVICII  
C - ZONĂ CĂI DE COMUNICAłIE ŞI CONSTRUCłIILE AFERENTE 

 Cu subzona: 
• Cr – zona căi de comunicaŃie rutiere. 
SPI - ZONĂ DE PROTECłIE INDUSTRIE 
SP - ZONĂ –SPAłII VERZI AGREMENT,  PERDELE DE PROTECłIE  

 Cu subzona: 
• Spt - zona de agrement, turism; 
GC - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALA 
Cu subzonele: 
• GC – cimitire; 
TE - ZONA CU ECHIPARE TEHNICO – EDILITARĂ 
TH - TERENURI AFLATE ÎN PERMANENłA SUB APE  
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imobile situate în extravilan cu destinaŃia arabil, curŃi - construcŃii, cimitire, drumuri, fânaŃ, 
păduri, ape,  neproductiv. 

 
- Imobilul aflat în teritoriul administrativ al orașului Abrud, ce face parte din zona studiată, se 
încadrează în următoarele unități teritoriale de referință:  

• UTR 2*1 – industrie cu funcțiuni complementare ; 
• UTR 2*2 – industrie cu funcțiuni complementare; 
•  teren situat în extravilanul orașului Abrud, având destinația arabil, curți-construcții, 

drumuri, fânaț, păduri. 
 

UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt:  
 

• UTR 2*1– industrie cu funcŃiuni complementare 
I ZONA INDUSTRIALA 

  Cu subzonele :  
• I1 - uzina de procesare 

D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele :   

• D1 – sistemul iazului de decantare  
• D3 – stive (halde) de sol vegetal  

  TE ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 

  TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
  SPI  ZONA DE PROTECTIE A INDUSTRIEI  
  GC  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALA  

 Trt   RISCURI TEHNOLOGICE. 
 

• UTR 2*2 – industrie cu funcŃiuni complementare  
I ZONA INDUSTRIALA 
Cu subzonele :  

• I1 - uzina de procesare 
D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele :   

• D3 – stive (halde) de sol vegetal  
TE ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONA DE PROTECTIE A INDUSTRIEI  

•  teren situat in extravilanul oraşului Abrud având destinaŃia  arabil, curŃi - construcŃii, 
drumuri, fânaŃ, păduri. 

-   Imobilul aflat în teritoriul administrativ al comunei Bucium, ce face parte din zona studiată, se 
încadrează la: imobil situat în extravilan cu destinația: arabil, curți-construcții, drumuri, fânaț, 
păduri; 
 Unitățile și subunitățile funcționale sunt: 

Cr ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ 
  SPI  ZONĂ DE PROTECȚIE A INDUSTRIEI  
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 Procesul de producție se va desfășura în următoarele etape: 
� în faza de pre-operare se va realiza construcția principalelor obiective miniere: uzina de procesare, 
ridicarea zidului (barajului) iazului de decantare până la înălțimea de 79 m, infrastructura, alimentarea cu 
apa și energie a obiectivelor miniere și deschiderea treptelor de cariera prin semitranșee săpate din drumul 
de acces la cariere. Pentru funcționarea în condiții normale a carierelor, gradul de asigurare cu rezerve 
deschise va trebui sa fie de minim 1,5-2 ani, iar lucrările de pregătire necesare pentru asigurarea condițiilor 
de exploatare a rezervelor de minereu sunt excavațiile în steril, pentru conturarea corpului de minereu, în 
vederea asigurării condițiilor de avansare a fronturilor de exploatare;  
� producția minieră va fi realizată în cea mai mare parte prin funcționarea simultană a două cariere, 
inițial din carierele Cetate și Cârnic, în primii 9 ani ai derulării programului de dezvoltare din cadrul 
Proiectului, după care încă o perioadă de 4,6 ani din carierele Cetate, Orlea și Jig, iar la finalul exploatării 
din carierele Cetate și Orlea. Metoda de exploatare este una selectivă, producția minieră fiind sortată încă 
din faza de derocare, minereurile cu conținuturi mai ridicate sunt transportate la uzină în vederea 
procesării, în timp ce minereurile cu conținut sărac în aur sunt haldate și procesate după terminarea 
activității de exploatare in cariere, între anii 14-16 de operare ai proiectului ; 
� lucrările de refacere a mediului vor începe încă din faza operațională a proiectului, cu precădere 
din anul 10 al exploatării, când se va începe haldarea interioară a carierei Cârnic.  

În paralel, se vor executa lucrări de refacere a geometriei haldelor, pe suprafața bermelor, 
platformelor și taluzelor acestora se va așterne un strat de sol vegetal ce va fi revegetalizat, prin înierbare 
și plantare puieți din speciile de arbori existenți în zonă; 
� după 16 ani de exploatare și procesare a zăcământului Roșia Montană, încep lucrările de 
dezafectare a infrastructurii, a construcțiilor cu caracter industrial și social-administrativ și a echipamentelor 
tehnologice, lucrări ce vor dura cca. 1 an și 6 luni, cu mențiunea ca lucrările aferente sistemului de 
colectare si tratare a apelor acide se vor menține în funcțiune încă 7 ani (perioada post-închidere).  
 Pentru deservirea carierelor și iazului de decantare este necesară o tramă de căi de comunicație 
rutieră, conform capitolului de specialitate din acest proiect. 
 Echiparea tehnico-edilitară se va face conform necesităților tehnice, dar respectând normele în 
vigoare. 
 În zona studiată se propun următoarele obiective miniere: 
Lucrări de construire: 

1 Cariera CETATE și construcții conexe   
2 Cariera CÂRNIC și construcții conexe   
3 Cariera ORLEA și construcții conexe   
4 Cariera JIG și construcții conexe  
5 Cariera ȘULEI și construcții conexe   
6 Cariera PÂRÂUL PORCULUI și construcții conexe   
7 Halda CETATE și construcții conexe   
8 Halda CÂRNIC și construcții conexe   
9 Depozit deșeuri inerte și construcții conexe   
10 Uzina de procesare și construcții conexe  
11 Drum industrial acces uzină și construcții conexe   
12 Depozit de explozivi și construcții conexe   
13 Drumuri industriale și construcții conexe.  
14 Barajul și lacul Cetate și construcții conexe   
15 Canale colectare/deviere ape și construcții conexe   
16 Drum acces arie protejată și construcții conexe   
17 Alimentare cu apă industrială și construcții conexe   
18 Deviere L.E.A. 110 kV și construcții conexe   
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19 Deviere DJ 742 și construcții conexe   
20 Sistemul iazului de decantare Corna și construcții conexe acestuia  

Lucrări de desființare:  
21 Dezafectare L.E.A. 110 KV  
22 Dezafectare DJ 742   

Lucrări de construire propuse provizorii: 
23 Depozit minereu sărac și construcții conexe   
24 Drumuri tehnologice de exploatare și construcții conexe   
25 Depozit de pământ și construcții conexe   
26 Stive de sol vegetal și construcții conexe   
27 Organizare de șantier și construcții conexe.  

Lucrări de construire: 
1 Cariera CETATE și construcții conexe   
2 Cariera CÂRNIC și construcții conexe   

- făcând parte din etapa I de dezvoltare a Proiectului, vor asigura extragerea minereului în cariere de 
suprafață; 

3 Cariera ORLEA și construcții conexe   
4 Cariera JIG și construcții conexe,  

- făcând parte din etapa a II-a de dezvoltare a Proiectului, vor asigura extragerea minereului în cariere 
de suprafață; 

5 Cariera ȘULEI și construcții conexe   
6 Cariera PÂRÂUL PORCULUI și construcții conexe   

- sunt surse potențiale de agregate pentru construirea iazului de sterile, pentru lucrări de terasamente și 
activități de betonare. Pe baza studiilor geotehnice, Pârâul Porcului și amplasamentul Șulei sunt 
amplasamentele în care se vor dezvolta viitoarele cariere de anrocamente pentru materiale de 
construcție; 

7 Halda CETATE și construcții conexe   
8 Halda CÂRNIC și construcții conexe   
9 Depozit deșeuri inerte și construcții conexe   

-  sunt amplasate în estul haldei Cetate și în sudul haldei Cârnic; 
10 Uzina de procesare și construcții conexe  

- (planșele 2.4 și 3.1) se va amplasa între Valea Seliștei și Valea Roșia Montană, mai ales datorită 
distanței scurte până la carierele Cârnic și Cetate, cât și datorită distanței mai reduse până la instalația 
de sterile care se va amplasa în Valea Cornei. Uzina de procesare cu o capacitate anuală de 13 Mt/an 
are următoarele componente organizate într-o incintă împrejmuită: 

- Concasor de mare capacitate cu o capacitate proiectată de aproximativ 3.100 t/oră; 
- Moară de măcinare de tip SAG sau cu bile urmată de alte două mori cu bile; 
- Tancuri de leșiere și incintă de siguranță; 
- Coloane stripare cărbune și spălare acidă; 
- Rezervoare; 
- Îngroșător sterile de procesare; 
- Stație de denocivizare cianuri; 
- Celule de electroliză; 
- Cuptor de topire; 
- Platformă pentru stocuri; 
- Benzi transportoare; 
- Depozite; 
- Laboratoare;  
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- Pavilion poartă cu postul de asigurare a siguranței, de prim-ajutor (inclusiv ambulanță), 
protecția contra incendiilor (inclusiv mașină pompieri); 
- Pod basculă; 
- Secția de metalurgie a aurului; 
- Secția de alimentare cu apă; 
- Stația de compresoare; 
- Stația de tratare a apelor acide; 
- Stația de cianurație; 
- Stația de oxigen; 
- Stația de preparare reactivi; 
- Stația de spălare camioane; 
- Atelier de reparații auto, depozit materiale și birouri; 
- Atelier, depozit și birouri; 
- Grup social, administrativ și laborator; 
- Clădirea administrativă; 
- Căi de acces, platforme și parcaje; 
- Instalații de tratare ape acide și ape menajere. 

11 Drum industrial acces uzină și construcții conexe   
- drum nou, care se desfășoară pe malul stâng al Văii Roșia, cu originea în drumul național DN 74A la 

Gura Roșiei și relativ paralel cu cel existent. Un tronson din traseul drumului se suprapune peste fostul 
traseu al căii ferate uzinale care asigura transportul minereului la Gura Roșiei, cale ferată dezafectată 
în prezent. 

12 Depozit de explozivi și construcții conexe   
- se va amplasa adiacent drumului de acces la iazul de decantare la cca. 1 km sud de uzină, pe un 

teren într-o zonă relativ izolată, departe de operațiunile active și de zonele populate, dar cu acces ușor 
pentru livrarea de material pentru explozii; 

13 Drumuri industriale și construcții conexe.  
- pentru deservirea carierelor și iazului de decantare este necesară o tramă de căi de comunicație 

rutieră, conform capitolului de specialitate din acest proiect. 
14 Barajul și lacul Cetate și construcții conexe   

- al carierei și haldei de roci sterile Cetate, prevăzut cu rol de protecție, se va amplasa în cel mai îngust 
punct al Văii Roșia și va avea rolul de a capta scurgerile de ape acide din Valea Roșiei, incluzând 
evacuarea din galeria de acces 714, scurgerile din depozitele de rocă reziduală Cetate, depozitul de 
minereu sărac Cetate și haldele de rocă sterilă existente în jurul carierelor Cetate și Cârnic; 

15 Canale colectare/deviere ape și construcții conexe   
- pentru mărirea gradului de siguranță și protecție, cu rolul de: 

- a reduce volumul de apă care intră în iazul de decantare, prevăzute pentru colectarea și 
distribuirea apei curate înainte de a fi drenată în iaz, amplasate în partea de sud a iazului de 
sterile pentru a colecta și distribui apa de suprafață în aval de barajul secundar de retenție; 
- a reduce volumul de apă care intră în iazul de colectare a apelor acide, amplasate de-a 
lungul părții de nord a Văii Roșia; captează în pârâul Roșia apele de suprafață convențional 
curate, care nu vin în contact cu zonele afectate de minerit. Scurgerile cu potențial caracter 
acid de la haldele de steril din jurul carierelor Cetate și Cârnic vor fi captate printr-un canal 
de descărcare în iazul de colectare ape acide; 

16 Drum acces arie protejată și construcții conexe   
- va face legătura între DJ742 și centrul istoric Roșia Montană; 

17 Alimentare cu apă industrială și construcții conexe   
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- sistemul de alimentare cu apă industrială cuprinde captarea de apă și amenajările aferente din albia 
râului Arieș, rezervorul tampon, stația de pompare și conducta de transport a apei până la limita 
incintei de prelucrare a minereurilor; 

18 Deviere L.E.A. 110 kV și construcții conexe   
- o linie electrică cu circuit dublu de 110 kV (stâlpi din oțel) străbate zona amplasamentului în nord-vest 

(deținută și acționată de către compania de distribuție, Electrica SA), fiind la un standard bun și 
corespunzătoare alimentării sarcinii proiectate ca sursă radială principală (de la substația Zlatna). 
Datorită faptului că această linie electrică străbate exploatările miniere deschise și zona uzinei, în mod 
inevitabil această linie va fi relocată în partea de vest a uzinei de procesare propuse la Roșia 
Montană. Planurile actuale vor intercepta linia de înaltă tensiune deviată și vor conecta noua substație 
la rețeaua de distribuție de 100 kV de la Electrica prin intermediul unui circuit dublu de 110kV, fiecare 
de aproximativ 500 m lungime. 

19 Deviere DJ 742 și construcții conexe   
- realizarea iazului de decantare Corna și a haldei Cârnic impun dezafectarea drumului județean DJ 

742. Asigurarea circulației spre Roșia Montană și Exploatarea Minieră Roșia Poieni se va face prin 
realizarea drumurilor de deviere, conform capitolului de specialitate din acest proiect.  

20 Sistemul iazului de decantare Corna și construcții conexe acestuia  
- va fi construit pe etape și se va amplasa în Valea Cornei, la sud de amplasamentul uzinei de 

procesare. Iazul de decantare va avea, în prima fază, o înălțime a barajului de anrocamente de 79 m, 
urmând ca în faza finala înălțimea să fie de 185 m. Sterilele de procesare vor fi depozitate în iaz 
detoxificate și parțial deshidratate. Ultima înălțare a iazului va ajunge la aproximativ 840 m peste 
nivelul mării și este proiectat pentru a asigura o capacitate de 250 Mt de steril tratat. Iazul va asigura 
doar la început o capacitate de depozitare a apei care reprezintă volumul necesar inițializării 
producției; 

Lucrări de desființare:  
21 Dezafectare L.E.A. 110 KV  

- linia electrică cu circuit dublu de 110 kV (stâlpi din oțel) care străbate zona amplasamentului (deținută 
și acționată de către compania de distribuție, Electrica SA) în mod inevitabil va fi dezafectată după 
relocarea ei în partea de vest a uzinei de procesare propuse la Roșia Montană.  

22 Dezafectare DJ 742   
- realizarea iazului de decantare Corna și a haldei Cârnic impun dezafectarea drumului județean DJ 

742, după asigurarea circulației spre Roșia Montană și Exploatarea Minieră Roșia Poieni prin 
realizarea drumurilor de deviere  

Lucrări de construire propuse provizorii: 
23 Depozit minereu sărac și construcții conexe   

-  se va amplasa între cariera Cetate și halda Cetate, în partea de nord a uzinei de procesare. 
24 Drumuri tehnologice de exploatare și construcții conexe   

- se vor amenaja pentru desfășurarea în bune condiții a procesului tehnologic. 
25 Depozit de pământ și construcții conexe   
26 Stive de sol vegetal și construcții conexe   

- în număr de patru, se vor amplasa în zone unde topografia favorizează dezvoltarea unui depozit 
stabil, la vest de cariera Șulei, la sud de uzină și la sud-est de barajul iazului de decantare; 

27 Organizare de șantier și construcții conexe.  
- se va amenaja în vestul drumului de acces, la intrarea în uzina de procesare. 

Se mai pot realiza: 
• construcții industriale necesare exploatării și prelucrării resurselor identificate ale subsolului; 
• lucrări inginerești necesare protecției perimetrelor de exploatare – îndiguiri, consolidări de maluri; 
• lucrările de exploatare și explorare se vor detalia în studiul de impact care va fi aprobat conform legii. 
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BILANȚ TERITORIAL COMPARATIV PENTRU ZONA STUDIATĂ 
DENUMIREA ZONELOR 

FUNCȚIONALE 
EXISTENT PROPUS COMPARATIV 
Ha % ha % ha % 

Intravilanul localităților din zona studiată, 
din care: 

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

Localitatea Roșia 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 localităților din zona studiată, 
din care: 

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

Comuna Roșia Montană 609,665 36,93 352,066 21,32 -257,599 -15,61 
Orașul Abrud 75,774 4,59 48,338 2,93 -27,436 -1,63 
Comuna Bucium 0,611 0,04 - - -0,611 -0,04 
Suprafața zonei studiate, din care: 1.650,88 100,00 1.650,88 100,00 - - 
Zona de protecție a industriei - - 515,12 31,20 +515,12 +31,20 
Zona pentru locuințe 194,569 11,78 - - -194,569 -11,78 
Instituții publice și servicii 7,763 0,47 - - -7,763 -0,47 
Terenuri agricole 963,878 58,38 - - -963,878 -58,38 
Păduri în unități amenajistice 274,023 16,60 - - -274,023 -16,60 
Zona pentru gospodărie comunală – cimitire 8,884 0,54 - - -8,884 -0,54 
Căi de comunicație 47,739 2,89 14,42 0,87 -33,319 -2,02 
Cursuri de apă și lacuri 16,506 1,00 - - -16,506 -1,00 
Terenuri neproductive în unități 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 și construcții conexe  

56,39 
- 69,08 4,18 +69,08 +4,18 

Cariera Cârnic și construcții anexe - 72,84 4,41 +72,84 +4,41 
Cariera Orlea și construcții conexe - - 45,04 2,73 +45,04 +2,73 
Cariera Jig și construcții conexe - - 18,49 1,12 +18,49 +1,12 
Cariera Șulei și construcții conexe - - 11,33 0,69 +11,33 +0,69 
Cariera Pârâul Porcului și construcții conexe - - 4,54 0,30 +4,54 +0,30 
Halde Cetate și construcții conexe  21,83 - 38,21 2,31 +38,21 +2,31 
Halda Cârnic și construcții conexe - 139,16 8,43 +139,16 +8,43 
Depozit deșeuri inerte - - 0,58 0,04 +0,58 +0,04 
Uzina de procesare și construcții conexe  - - 51,38 3,11 +51,38 +3,11 
Drum industrial acces uzina și c-ții conexe - - 6,75 0,41 +6,75 +0,41 
Depozit de explozivi și construcții conexe - - 0,20 0,01 +0,20 +0,01 
Drumuri industriale și construcții conexe  - - 23,01 1,39 +23,01 +1,39 
Barajul și lacul Cetate și construcții conexe - - 16,83 1,02 +16,83 +1,02 
Canale colectare/deviere ape și c-ții conexe - - 20,84 1,26 +20,84 +1,26 

Alimentare cu apă industrială și c-ții conexe - - 1,22 0,07 +1,22 +0,07 
Deviere LEA 110 kV și construcții conexe - - 18,67 1,13 +18,67 +1,13 
Deviere DJ 742 și construcții conexe - - 11,25 0,68 +11,25 +0,68 
Sistemul iazului de decantare și c-ții conexe - - 363,14 22,00 +363,14 +22,00 
Depozit minereu sărac și construcții conexe - - 26,97 1,63 +26,97 +1,63 
Drumuri tehnologice de exploatare și c-ții 
conexe 

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

D-de pământ și construcții conexe - - 4,10 0,25 +4,10 +0,25 
Stive de sol vegetal și construcții conexe - - 39,74 2,41 +39,74 +2,41 
Organizare de șantier și construcții 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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BILANȚ TERITORIAL COMPARATIV AL SUPRAFEȚELOR SITUATE ÎN AFARA ZONEI STUDIATE 
  

DENUMIREA ZONELOR 
FUNCȚIONALE 

EXISTENT PROPUS COMPARATIV 
ha % ha % ha % 

Suprafețe situate în afara zonei studiate, 
din care 

55,57 100,00 55,57 100,00 - - 

Propunere deviere DJ 742, varianta sud, 
conform PUG și 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 locuințe 8,68 15,62 - - -8,68 -15,62 
Zona pentru unități industriale și 
depozite 

0,14 0,26 - - -0,14 -0,26 

Terenuri agricole 31,23 56,20 - - -31,23 -56,20 
Păduri în unități amenajistice  14,08 25,34 - - -14,08 -25,34 
Căi de comunicație 1,06 1,90 - - -1,06 -1,90 
Cursuri de apă și lacuri  0,09 0,16 - - -0,09 -0,16 
Terenuri neproductive 0,29 0,52 - - -0,29 -0,52 

 
 Explicitând elementele incluse în bilanțul teritorial menționăm următoarele: 
- Construcțiile și amenajările necesare se vor realiza conform propunerilor din PUZ, cu rezolvarea 
regimului juridic conform prevederilor legale. 
- Suprafața spațiilor verzi, cu rol de protecție, va fi de minim 20%. Se vor menține toate spațiile plantate 
existente acolo unde este posibil. Se vor planta toate zonele libere de construcții și echipamente. În paralel 
cu exploatarea se va derula și procesul de reecologizare conform programului.  
- S-a delimitat exact fondul forestier pe natura de proprietari exemplificat în planșa nr. 5 la momentul 
actual, proprietatea publică de stat și privată având statut de extravilan în situația existentă și cu 
respectarea prevederilor Legii 46/2008 – Codul Silvic. 

Suprafața ce urmează a fi scoasă din circuitul silvic, în limita zonei studiate este de 182,46 hectare 
pădure (conform amenajamentului silvic), la care se adaugă terenuri neproductive incluse în 
amenajamentul silvic în suprafață de 72,76 hectare, iar în afara limitei zonei studiate va fi scoasă o 
suprafață de 14,08 hectare pădure (conform amenajament silvic), defrișarea vegetației forestiere urmând a 
avea loc funcție de fazele de dezvoltare ale proiectului. 

 
Indici urbanistici 
 
Procentul maxim de ocupare a terenului ; Coeficientul maxim de utilizare a terenului: 
UTR1   POT = 80% m2 AC/m2 teren, identic cu cel prevăzut în PUG și PUZ avizate și aprobate. 
  CUT = 0,8 m2 AD/m2 teren, identic cu cel prevăzut în PUG și PUZ avizate și aprobate. 
UTR2   POT = 60% m2 AC/m2 teren, identic cu cel prevăzut în PUG și PUZ avizate și aprobate. 
  CUT maxim = 0,6 AD/m2 teren, identic cu cel prevăzut în PUG și PUZ avizate și aprobate. 
UTR3   POT, identic cu cel prevăzut în PUG avizat și aprobat până la aprobare PUZ CP. 
  CUT identic cu cel prevăzut în PUG avizat și aprobat până la aprobare PUZ CP. 
UTR2*1  POT = 80% m2 AC/m2 teren, identic cu cel prevăzut în PUG și PUZ avizate și aprobate. 
  CUT = 0,8 m2 AD/m2 teren, identic cu cel prevăzut în PUG și PUZ avizate și aprobate. 
UTR2*2  POT = 80% m2 AC/m2 teren, identic cu cel prevăzut în PUG și PUZ avizate și aprobate. 
  CUT = 0,8 m2 AD/m2 teren, identic cu cel prevăzut în PUG și PUZ avizate și aprobate. 
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3.6. Dezvoltarea echipării edilitare  
 
Alimentare cu apă  
 
3.6.1 Alimentare cu apă industrială  
 Procesul de prelucrare a minereurilor aurifere de la Roșia Montană necesită utilizarea apei, care 
provine în principal din recircularea apelor de proces. 

Atât pentru acoperirea consumului de apă de proces, cât și pentru alte facilități (instalații de 
stingere a incendiilor, apă potabilă, apă pentru scopuri industriale etc.) este necesar un aport de apă 
industrială proaspătă. Cerința de apă este cuprinsă între 224 m3/h (medie) și 350 m3/h (maximă) fiind 
fundamentată tehnologic în baza unui bilanț de consum. Ambele valori se bazează pe o durată de 
funcționare de cca. 8.000 ore anual. Sistemul de alimentare cu apă industrială cuprinde captarea de apă și 
amenajările aferente din albia râului Arieș, rezervorul tampon, stația de pompare și conducta de transport a 
apei până la limita incintei de prelucrare a minereurilor. 

a. Captarea apei 
Captarea apei se va face printr-un dren sub albie alcătuit din două țevi metalice Dn 500 mm șlițuite 

pe jumătatea superioară cu șlițuri de 1,50 x 150 mm. Lungimea celor două drenuri este de 12,00 m fiecare. 
Pentru realizarea lucrărilor în albie, se va amenaja pe timpul execuției un dig provizoriu de deviere a apelor 
de pe amplasamentul acestora. Legătura între drenuri și camera de aspirație se va face prin două conducte 
Dn 300 mm, montate îngropat cu pantă continuă de 2% spre camera de aspirație. Pe ambele maluri ale 
râului Arieș se vor executa apărări locale de mal constând dintr-un pereu din piatră spartă de 30 cm 
grosime, pozat pe un strat filtrant dublu din pietriș și nisip de 15 cm fiecare. La baza taluzului se va executa 
un prism din piatră spartă cu D 50-350 mm. Pe malul stâng al râului Arieș, amonte de captare se vor 
executa două praguri înecate pentru dirijarea apelor spre captare pe timpul debitelor minime ale râului. 

b. Camera de aspirație 
Camera de aspirație este amplasată la o distanță de 8,00 m de malul amenajat, fiind destinată 

colectării apei captate, sedimentării particulelor din apa brută și adăpostirii pompelor de apă și a celor de 
evacuare sedimente. Constructiv, camera de aspirație este o cuvă semiîngropată acoperită din beton 
armat, cu dimensiunile în plan 8,60 x 7,40 m (la exterior). În camera de sedimentare, se vor monta două 
pompe verticale (una activă și una de rezervă) fiecare având Q = 75 m3/h; H = 8 mCA; P 5,5 kW/380 V 
pentru evacuarea sedimentelor depuse. Evacuarea sedimentelor se va face în pârâul Abrud prin două 
conducte din oțel Dn 150 mm, fiecare pompă având conductă independentă de evacuare, fără armături de 
închidere sau reținere. În camera de captare se vor monta două pompe verticale cu turbină (una activă și 
una de rezervă) fiecare pompă având Q = 350 m3/h; H=19 mCA; P=18,5 kW/380 V. Conducta de legătură 
între camera de aspirație și rezervorul tampon se va monta îngropat sub adâncimea de îngheț și va 
subtraversa calea ferată îngustă. Subtraversarea se va face în tub de protecție din țeavă din oțel Dn 400 
mm, având generatoarea superioară la 1,50 m sub coroana șinei și se va efectua prin foraj orizontal. 
 c. Rezervor tampon 

Pentru asigurarea funcționării normale a pompelor principale de apă s-a prevăzut un rezervor 
tampon suprateran cu volumul de 350 m3. Rezervorul este o structură metalică cilindrică din tablă din oțel 
având diametrul de 7.000 mm și înălțimea de 8.000 mm, așezat pe o structură de rezistență din beton 
armat, compusă din fundații izolate pe piloți forați, grinzi de fundație și o placă circulară la cota +544,00 m. 

d. Stație de pompare 
Stația de pompe este o hală pe parter. Cota parterului este cu 1,00 m mai sus față de cota 

terenului natural. Hala cuprinde două încăperi: camera pompelor, cu o suprafață de 48,00 m2 și camera 
electrică, cu o suprafață de 21,50 m2. Infrastructura este realizată din beton și beton armat, cu fundații 
izolate pe piloți, grinzi de beton armat și planșeu de beton armat. Pe această structură de beton armat se 
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va realiza o hală cu structura metalică, cu dimensiunile de: 12,20 x 6,20 m (o travee de 4,00 m și 2 travee 
de 3,90 m) și o deschidere de 5,55 m. Înălțimea liberă în hală este de 3,45 m. Accesul se face pe o scară 
metalică care preia diferența de nivel de 1,00 m. În camera pompelor se vor monta trei pompe orizontale 
(două active și una de rezervă) fiecare pompă având: Q = 175 m3/h; H = 515 mCA; P = 441 kW/6 kV. 

Instalațiile hidraulice cuprind conductele de legătură între rezervorul tampon, pompe și conducta 
de transport apă, precum și armăturile specifice (robinete și clapete de reținere). Conducta de aspirație 
este comună pentru cele trei pompe – de tip colector, fiecare pompă fiind racordată prin intermediul unui 
robinet de închidere Dn 250 mm. 

e. Conductă transport apă 
Conducta de transport apă face legătura între stația de pompare Câmpeni și incinta de prelucrare 

a minereurilor, unde este amplasat rezervorul de stocare apă industrială proaspătă. 
Conducta de apă are următorul traseu: 

Stație pompare – Câmpeni; 
Subtraversare CFI existentă; 
Traseu paralel cu CFI pe malul stâng al pârâului Abrud; L = 600 m; 
Supratraversare pârâu Abrud; 
Traseu paralel cu malul drept al pârâului Abrud; L = 1.100 m; 
Subtraversare DN 74; 
Pozare în acostamentul DN 74; L = 1.680 m; 
Subtraversare DN 74 
Traseu paralel cu malul drept al pârâului Abrud; L = 2.200 m; 
Pozare în acostamentul DN 74; L = 320 m; 
Traseu paralel cu malul drept al pârâului Abrud; L = 670 m; 
Subtraversare DN 74 și supratraversare pârâu Roșia (pod existent); 
Traseu paralel cu drumul nou de acces la incintă; L = 4.410 m. 

Conducta de transport are Dn 250 mm, stabilit prin calcule, în funcție de debitele transportate 
(debit mediu – 224 m3/h și debit maxim – 350 m3/h), viteza apei de 0,8-1,5 m/s și lungimea conductei – 
11.270 m. 

Conducta se va executa din țeavă din oțel X65, API 5L având diametrul exterior de 273 mm și 
grosimea peretelui de 10 mm. 
 
 
3.6.2 Alimentare cu apă potabilă 

O parte din apa brută adusă din Râul Arieș va fi potabilizată într-o stație de tratare amplasată în 
cadrul uzinei de procesare pentru satisfacerea necesităților. Se estimează un necesar de aproximativ 8,8 
m3/h pentru apa potabilă. Necesarul de apă din cadrul perimetrului industrial poate fi supus unei revizuiri 
prin condițiile ce pot fi impuse de Avizul de gospodărire a apelor sau alte acorduri. 
 
 
3.6.3 Canalizare 
3.6.3.1. Canalizarea menajeră 

În timpul exploatării, apele uzate de tip menajer rezultate de la birouri și alte amenajări aferente 
uzinei de procesare (de exemplu, apele uzate provenite de la grupurile sanitare, de la bucătărie și de la 
mașinile de spălat) vor fi dirijate către o stație de epurare a apelor uzate menajere, care va fi amplasată în 
cadrul uzinei de procesare. Efluentul epurat de la această stație va fi eliminat în conformitate cu practicile 
acceptate. În momentul închiderii miniere, stația locală de epurare a apelor uzate menajere va putea fi 
predată unei autorități locale sau va fi dezafectată. Dezafectarea va include golirea și curățarea tuturor 
bazinelor și conductelor, dezmembrarea și depozitarea acestora în cadrul unei facilități destinate acestui 
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scop din afara amplasamentului. În cazul în care stația de epurare a apelor uzate menajere va fi 
dezafectată, aceasta va fi înlocuită cu altă stație mai mică, corespunzătoare numărului de personal rămas 
și în conformitate cu practicile uzuale și cu dispozițiile legale în vigoare. 
 
3.6.3.2. Dezvoltarea industrială  
 Pentru procesele dezvoltării perimetrului industrial mai sunt necesare: 
- Stație de epurare a apelor reziduale din procesele industriale amplasată în cadrul uzinei miniere și a 
apelor acide colectate în barajul Cetate și eventualele scurgeri acide din haldele de steril Cetate și Cârnic. 
 
3.6.3.3. Canalizarea apelor uzate tehnologic. 

Apele acide rezultate în urma percolării rocilor din halde, precum și apele de mină se vor colecta 
într-un lac de acumulare, de unde vor fi pompate către stația de neutralizare aflată în incinta uzinei. După 
neutralizare, acestea fie vor fi descărcate pe văile Corna și Roșia, fie vor fi utilizare ca apă tehnologică în 
uzina de procesare minereuri. Acumularea urmează a fi exploatată atât pe durata exploatării miniere, cât și 
după închiderea acesteia. Ținând cont de caracteristicile amplasamentului, condițiile hidrologice și 
volumele de apă rezultate, se va realiza unui lac de acumulare prin bararea văii pârâului Cetate. 

Acumularea va cuprinde: 
- barajul propriu-zis, construit la cota coronamentului 737 mdM; 
- descărcătorul de ape mari; 
- stația de pompare a apelor colectate către stația de neutralizare a apelor acide din incinta uzinei; 
- canalul de colectare și deviere în aval de baraj a apelor pârâului Roșia și a scurgerilor directe de pe 
versantul nordic al văii. 

Volumele și cotele caracteristice ale lacului vor fi: 
 - Volum normal de exploatare Vn,e = 100.000 m3, la cota 718,60 mdM  
 - Volum maxim de exploatare Vm,e = 600.000 m3, la cota 728,30 mdM 

a. Baraj principal 
Va avea o lungime a coronamentului de 191 m și următoarele caracteristici geometrice ale 

secțiunii: 
- lățime coronament: 10 m; 
- lățime ampriză: ≈ 172 m; 
- înălțime: 31 m; 
- adâncime încastrare: 1 m în roca de bază; 
- panta taluz amonte: 1:2; 
- panta taluz aval: 1:2. 

Va fi executat din anrocamente cu nucleu central de argilă.  
b. Descărcătorul de ape mari 
Descărcătorul de ape mari va fi de tip canal cu acces frontal, amplasat pe versantul drept. Pragul 

deversant este situat la cota 735,50 mdM și va avea lățimea de 6 m. Canalul de descărcare va fi realizat 
prin excavare în roca de bază. Canalul de acces, în lungime de cca. 170 m, va avea panta de 1% și 
secțiunea trapezoidală. Canalul rapid, ce va debușa în albia pârâului Roșia, va avea lungimea de 210 m și 
panta de 12%. În canalul descărcătorului, aval de pragul deversant, va debușa canalul de colectare și 
deviere a apelor Roșia, care descarcă apele necontaminate din bazinul hidrografic. Debușarea 
descărcătorului se va face pe sub drumul existent, prin 3 fire de conductă având fiecare cca. 2 m diametru. 
La racordul canalului rapid cu albia naturală se va realiza o rizbermă din anrocamente, cu o lungime de 
cca. 7-10 m. 

Principalele caracteristici ale descărcătorului sunt: 
 - Cota pragului    735,50 mdM 
 - Lungimea frontului (pragului deversant) 6,00 m 
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 - Lungimea canalului deversor  380,00 m 
 - Panta canalului - canal acces 1%  
    - canal rapid 12%  
 - Debitul maxim deversat  ~ 10,00 m3/s 
 - Debitul maxim capabil pe canal  ~ 18,00 m3/s 

c. Stația de pompare ape colectate  
Pentru evacuarea apelor din lac s-a prevăzut o stație de pompare. Stația va fi amplasată pe o 

platformă situată pe malul stâng în amonte de coronamentul barajului, unde cota terenului natural este 
aproximativ 710 mdM. Stația de pompare va fi echipată cu trei grupuri de pompare, având fiecare debitul 
Q= 66 m3/h și înălțimea de pompare H = 200 m. Două grupuri vor fi în serviciu iar unul în rezervă. 

d. Canal colectare și deviere ape 
Canalul de colectare și deviere a apelor din bazinul hidrografic Roșia va fi amplasat pe latura 

nordică a lacului (malul drept). Canalul este împărțit în două tronsoane de o vale secundară (torent), afluent 
de dreapta a pârâului Roșia. Tronsonul amonte, având punctul de origine la baza carierei Orlea (cota 
750,909), va avea o lungime de 1.284 m, cu o pantă de 0,5%. Debușarea lui se va face în cuveta creată de 
bararea torentului. Tronsonul aval va porni din această acumulare și va debușa în canalul descărcătorului 
de ape mari, aval de pragul deversant. Lungimea acestui tronson va fi de 457 m cu o pantă de 1,28%. 
Secțiunea transversală a canalului va fi trapezoidală, cu lățimea la bază de 2,50 m și înălțimea de curgere 
de 1,4-1,7 m. Canalul va fi realizat în săpătură în cea mai mare parte. În porțiunile în care secțiunea de 
curgere va fi executată în depozitele acoperitoare, canalul va fi protejat cu pereu de piatră așezat pe 
geotextil. Când secțiunea de curgere va fi situată în roca de bază, canalul va fi necăptușit. 

Bararea torentului care face joncțiunea dintre cele două tronsoane, va fi realizată cu un baraj din 
anrocamente cu ecran de argilă, îmbrăcat amonte și aval de filtru de geotextil și zone de tranziție. Înălțimea 
barajului va fi de cca. 10 m. 

Principalele caracteristice ale canalului sunt: 
 - Lungimea    1.741 m 
 - Pante     0,5%-1,28% 
 - Lățime la bază    2,50 m 
 - Debit maxim în zona debușării  18 m3/s 
 - Înălțimea barajului de torent  H = 10-12 m 
 - Lungimea la coronament  Lc = 40 m 
 - Lățimea coronamentului  b = 6 m 
 - Pantele paramentelor (amonte și aval) 1:2 
 
 
3.6.4 Alimentare cu energie electrică  
 
3.6.4.1. Sursa de energie în dezvoltare  

O linie electrică cu circuit dublu de 110 kV (stâlpi din oțel) străbate zona amplasamentului (deținută 
și acționată de către compania de distribuție, Electrica SA), fiind la un standard bun și corespunzătoare 
alimentării sarcinii proiectate ca sursă radială principală (de la substația Zlatna). Datorită faptului că 
această linie electrică străbate exploatările miniere deschise și zona uzinei, în mod inevitabil această linie 
va fi relocată în partea de vest a uzinei de procesare propuse la Roșia Montană. Planurile actuale vor 
intercepta linia de înaltă tensiune deviată și vor conecta noua substație la rețeaua de distribuție de 100 kV 
de la Electrica prin intermediul unui circuit dublu de 110 kV, fiecare de aproximativ 500 m lungime. Cu alte 
cuvinte, două (2) dintre linii vor fi legate la bara colectoare nr. 1, iar celelalte două (2) la bara nr. 2, astfel 
încât asigurând o alimentare în siguranță în cazul căderii oricărui element al sistemului de transmisie. 
Această configurație va mări nivelul de fiabilitate cu 50%, dat fiind faptul că o sursă de rezervă (de la 
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substația de preparare) va fi disponibilă pentru a alimenta noua substație în timpul mentenanței programate 
sau a întreruperilor neprogramate. 

Noile utilități electrice (liniile și substațiile de racordare) trebuie, să fie în așa fel proiectate, încât să 
satisfacă cererea de energie electrică proiectată pentru momentul de vârf de 55 MW, cu un necesar mediu 
de 50 MW. Utilitățile proiectate vor avea nevoie ca alimentarea cu energie electrică să funcționeze la un 
ciclu de 24 ore/zi, 7 zile pe săptămână cu întreruperi minime pentru scopuri de mentenanță a uzinei. 
Motoarele mari de înaltă tensiune pentru sistemul de măcinare vor consuma aproximativ 60% din sarcină, 
în timp ce circuitul de echilibrare va fi în special motoare electrice pentru pompare, agitare etc. 

De asemenea, sistemul de apă industrială cu o putere instalată de 3,5 MW și cu un necesar de 1,8 
MW, va fi alimentat direct din Linia de Distribuție de 20 kV aparținând de Electrica de lângă Câmpeni. 
 
3.6.4.2. Devierea liniei de înaltă tensiune existentă 

Linia electrică existentă cu circuit dublu de 110 kV traversează zona de studiu și va fi deviată pe o 
lungime totală de aproximativ 7 km la vest de Uzina de Procesare propusă la Roșia Montană pentru a 
elibera zona uzinei și a exploatărilor de suprafață. Va fi necesar un drept de servitute de aproximativ 20 de 
metri lățime pentru relocarea liniei electrice. 

După relocare, linia va rămâne în proprietatea, mentenanța și operarea companiei Electrica. 
 
3.6.4.3. Conectarea la noua substație 

Se așteaptă ca alimentarea să fie efectuată prin rețeaua de distribuție de înaltă tensiune de la 
Electrica cu o putere de alimentare de 110 kV, iar punctul de legătură fiind circuitele în dezvoltare de pe 
substația propusă de RMGC. Termenii și condițiile de racordare vor fi detaliate în Avizul de Racordare. 

Interfața dintre substație și rețeaua electrică de la Electrica va fi coordonată prin utilități la o fază 
timpurie a proiectului de detaliu pentru a determina toți parametrii importanți de construcție și operare. 

O substație trebuie să presteze o disponibilitate foarte ridicată față de principalele sale funcțiuni: a 
transfera și a transforma energia electrică. Fluxul de energie trebuie să continue cu o probabilitate ridicată 
sub orice fel de condiții. Un singur eveniment neprevăzut sau o mentenanță normală nu trebuie să 
oprească încărcătura conectată. 

Cele mai recente concepte în materie de substații fac posibilă descreșterea costului total pentru 
investiția inițială și pentru serviciile de mentenanță și operare. Noile tendințe fac disponibile configurațiile de 
bare colectoare să fie mai ieftine și simple doar alegând module cu întrerupător compact, deconectabil și 
înlocuibil, față de echipamentul convențional, cu montare fixă, care e dificil de întreținut și de înlocuit în caz 
de avarie. Echipamentul modern are avantajul de a putea fi înlocuit în cazul unei singure avarii în mai puțin 
de 15 minute. De asemenea, modulele compacte ajută la dezvoltarea unei configurații care va ocupa mai 
puțin spațiu în teren. 

Toate studiile preliminare întreprinse până acum au indicat faptul că pentru a putea întreține 
securitatea sistemului, se recomandă pentru această aplicație o configurație de bară singulară secționată. 
O astfel de proiectare va furniza un aranjament flexibil care permite mentenanța oricărui obiectiv al uzinei 
fără întreruperea alimentării. Același lucru este valabil pentru criteriile de proiectare pentru sistemul existent 
de transmisie deținut de Electrica. De asemenea, acest lucru îi va permite pierderea oricărui element 
datorat unei avarii și posibilitatea întreținerii uzinei la capacitate totală. 
 
3.6.4.4. Liniile de distribuție existente de medie și joasă tensiune 

După cum s-a menționat anterior, Electrica deține, în zona studiată, în jur de 30 km de linii de 
distribuție de tensiune medie și în jur de 10 km de linii de distribuție de tensiune joasă. Aceste linii electrice, 
împreună cu 15 posturi de transformare, distribuie în prezent energie clienților comerciali și locuitorilor de 
pe amplasament. 
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Deoarece unele dintre liniile de distribuție vor obstrucționa construcția și modul de operare al 
utilităților asociate minei, ele vor fi ori demolate, ori deviate, acest lucru fiind determinat de către Electrica. 
Dacă porțiuni ale liniilor nu vor impacta proiectul în nici un fel, atunci ele vor putea rămâne în funcțiune așa 
cum sunt. 
  Soluțiile pentru devierea/desființarea liniilor de distribuție a energiei electrice se vor stabili prin 
studii de fezabilitate, întocmite de Electrica S.A. 
 
 
3.6.5 Rețele de telecomunicații 
 Necesitatea păstrării centralei telefonice existente, a racordurilor telefonice pentru anumiți abonați, 
eventual amplificarea sau modificarea centralei și a rețelelor telefonice se va stabili ulterior de către 
investitor împreună cu SN ROMTELECOM SA Direcția de Telecomunicații Alba. 
 Potrivit proiectantului zonei industriale, o conectare cu fibră optică va fi extinsă de la terminația 
curentă de la Gura Roșiei până la amplasamentul uzinei, pentru a deveni principala metodă de comunicare 
pentru Proiectul Roșia Montană. 
 Elemente componente pentru calculatoare și conexiuni (circuite) de tehnologie înaltă vor fi asigurate 
printr-o rețea locală la care se vor conecta toate stațiile de lucru de la Roșia Montană. Gestiunea integrată, 
incluzând planificarea minei, întreținerea, control prin inventar, și contabilitatea va fi organizată 
computerizat. 
  Un sistem de telefonie va asigura comunicarea pe amplasament împreună cu radiouri și telefoane 
mobile. Va exista de asemenea un sistem de telefonie publică ce va avea puncte strategic amplasate cu 
telefoane pe amplasamentul uzinei, atelierului si magaziei. 
 Uzina de prelucrare va avea instalată un PLC (controlere logice programabile) sau un sistem de 
control distribuit (DCS) automate pentru a controla procesele principale și auxiliare dintr-o poziție centrală. 
 
 
3.6.6 Alimentarea cu căldură 
 Obiectivul industrial va avea o centrală termică proprie, natura combustibilului va fi lichid sau gaz, 
funcție de resursele posibil de adus în zonă. 
 
 
3.6.7 Gospodărie comunală 
  
 Abordarea regională a depozitului ecologic 
 În zona Roșia Montană, este organizat un sistem de colectare a deșeurilor. Deșeurile colectate 
sunt transportate și eliminate într-un depozit neconform.  
 

Depozite de deșeuri 2004, Regiunea Centru 
 Singurele depozite ecologice conforme din regiune se află la Sibiu, Sighișoara și Brașov. Depozitul 
de la Sighișoara are o capacitate foarte limitată, iar cel de la Brașov se află la o distanță semnificativă de 
amplasament. Depozitul de la Sibiu dispune de o capacitate suficientă și este în prezent principala 
instalație conformă pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase din zonă. 

O altă destinație potențială a deșeurilor este depozitul de la Alba Iulia, care se conformează din 
punct de vedere al mediului, dar este programat pentru închidere în 2015. 

Potrivit programului de închidere a depozitelor neconforme, aprobat prin HG nr. 349/2005 privind 
depozitarea deșeurilor[i], toate depozitele din zone rurale trebuiau închise până în 2009. Depozitele mai 
mari, precum Abrud, Câmpeni și Zlatna vor fi închise în perioada următoare conform prevederilor din HG 
349 din 2005 fiind considerate neconforme cu standardele in vigoare. 
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 Nu sunt, la ora actuală, în faza operațională depozite conforme, iar șansa ca în următorii 2 ani să 
fie construit/amenajat unul la o distanță rezonabilă de zona Proiectului este destul de redusă. În 2010, vor 
exista în regiune mai multe depozite ecologice conforme, dar nici unul nu va fi mai apropiat de zona 
Proiectului decât depozitul existent de la Sibiu. Această situație este explicată prin densitatea foarte redusă 
a populației (Planșa 3.3-3. Densitatea populației, Regiunea Centru) în zona Abrud-Câmpeni și de 
disponibilitatea unei capacități suficiente în depozitele existente chiar daca acestea trebuiau închise deja 
conform prevederilor HG 349 din 2005.Planșa prezintă însă necesarul de depozite, dintre care unele vor fi 
mai apropiate de zona Proiectului – Alba Iulia și Câmpeni. Prognoza depozitelor de deșeuri pentru anul 
2012 arată că vor fi amenajate două depozite ecologice conforme la Alba Iulia și la Câmpeni, Planșa 3.3-5. 
Depozite de deșeuri 2012, Regiunea Centru. În 2005, Consiliul Județean Alba a început activitățile de 
identificare a unor amplasamente viabile în zona montană Apuseni. Anul 2012 pare un termen rezonabil 
pentru amenajarea unui depozit regional în zona respectivă. Planul regional de gestionare a deșeurilor 
pentru Regiunea 7 Centru a identificat o opțiune de amplasare a depozitului pentru întreaga durată a 
Proiectului, în conformitate cu prevederile legale referitoare pentru un nou depozit care să asigure o 
capacitate pentru cel puțin 20 de ani de funcționare. Abordarea regională a gestionării deșeurilor implică de 
asemenea crearea mai multor stații de transfer. Una dintre acestea va fi amplasată la Abrud, foarte 
aproape de zona Proiectului. Deșeurile nepericuloase generate de Proiectul Roșia Montană vor folosi stația 
de transfer din Abrud, ca instalație intermediară până la depozitul final. 
 
  Stația de transfer Abrud 

Stația de transfer din Abrud este în prezent în stadiul de finalizare a proiectului. Construcția 
acesteia a început în 2006 și este de așteptat că va fi funcțională în 2011. Răspunderea RMGC se va 
rezuma la colectarea și transportul deșeurilor de pe amplasament la stația de transfer Abrud. De 
asemenea, RMGC va contracta serviciile de colectare și transport ale deșeurilor cu un operator atestat 
corespunzător. RMGC rămâne responsabilă pentru plata taxei de depozitare finală a deșeurilor, dar 
contractorul va fi cel care răspunde de supravegherea și asigurarea eliminării în bune condiții a deșeurilor 
la un depozit conform.  

Este de așteptat ca implementarea proiectului referitor la stația de transfer din Abrud să determine 
îmbunătățirea eficienței colectării și gestionării deșeurilor menajere și asimilabil menajere de la populație și 
firmele mici, nu numai din Abrud, ci și din alte localități de interes pentru proiect. Consiliul Local Roșia 
Montană este și acesta un factor interesat în acest proiect. Se așteaptă încetarea eliminării deșeurilor 
menajere la depozitele neconforme utilizate în prezent de Roșia Montană. 

Traseul de transport al deșeurilor municipale la stația de transfer din Abrud prezintă traseul 
preconizat de transport al deșeurilor de la amplasamentul proiectului la stația de transfer din Abrud. 
Amplasamentul propus pentru stația de transfer din Abrud se află situat între uzina de preparare Gura 
Roșiei și depozitul de steril de prelucrare Gura Roșiei, pe malul drept al pârâului Abruzel. La stația de 
transfer nu vor fi acceptate deșeuri cu gabarit depășit. De aceea, RMGC se va asigura că deșeurile să aibă 
dimensiuni corespunzătoare înainte de transfer. 

Deșeurile vor fi transferate de la stația de transfer Abrud și depozitate la unul dintre depozitele 
conforme, disponibile și autorizate corespunzător din zonă, pe durata fiecărei faze a Proiectului.  
. 
  Realizarea lucrărilor propuse prin prezentul P.U.Z. se va face în funcție de administrare, 
proprietar, respectiv regimul domeniului public și privat precum și a capacității de finanțare a 
administratorului sau proprietarului respectiv. 
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3.7. Protecția mediului 
 
• Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare 
 Cadrul legislativ și reglementările pentru mediu 
 România dispune de un regim reglementar și standarde în domeniul mediului care acoperă toate 
problemele și aspectele legate de mediu. Acestea sunt, în general, conforme cerințelor similare stabilite de 
legislația UE (de ex., legat de calitatea apei și aerului, zgomot, vibrații etc). 
 Legat de realizarea acestui proiect, factorii importanți analizați în evaluarea impactului asupra 
mediului sunt după cum urmează: 

o Achiziționarea terenului pentru construcția proiectului și crearea de cariere și de facilități de 
administrare a sterilului; 

o Managementul deșeurilor de preparare și a rocii sterile; 
o Administrarea apei; 
o Închiderea proiectului. 

 În cele ce urmează, sunt prezentați factorii de mediu importanți pentru estimarea impactului 
proiectului: 

o Sistem bine dezvoltat de râuri și pâraie, care sunt deja poluate; 
o Potențial de generare a rocilor acide (GRA), cauzat de expunerea materialelor ce conțin sulfuri în 

atmosfere; 
o Prezența comunităților în cadrul sau în apropierea zonei unde este achiziționat terenul; 
o Introducerea de posibilități de angajare într-o zonă economic dezavantajată; 
o Prezența siturilor arheologice interesante. 

 
• Prevenirea producerii riscurilor naturale 
 Estimarea impactului asupra mediului 
 În vederea analizării potențialului efect al acestui plan asupra mediului, a fost întocmit un raport de 
evaluaer. Următoarele aspecte de mediu au constituit scopul studiului elaborat: 

o Resurse de apă și calitatea apei; 
o Calitatea aerului, protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; 
o Soluri și folosința terenului, protecția solului și subsolului; 
o Flora și fauna, protejarea ecosistemelor terestre și acvatice; 
o Aspecte socio-economice, protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public, confort 

uman; 
o Arheologie, patrimoniu cultural și conservarea acestuia; 

 Pentru fiecare din aspectele semnificative, studiul asigură următoarele: 
� Caracterizare a condițiilor de bază ale mediului; 
� Identificarea impacturilor potențiale asupra mediului; 
� Identificarea/proiectarea unei strategii de atenuare a impactului; 
� Estimarea impactului atenuat. 

Pentru predicția și evaluarea impactului generat de propunerile PUZ, au fost utilizate modele și 
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, intensității, extinderii spațiale, 
frecvenței/persistenței, reversibilității impactului. Se precizează că rezultatele predicțiilor 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 și metode științifice cantitative și calitative de 
predicție a impactului, specifice factorilor de mediu relevanți pentru plan luați în considerare. Acestea vor fi 
prezentate mai jos. 
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• Epurarea și preepurarea apelor uzate 
� Resurse de apă și calitatea apei 
 Predicția și evaluarea impactului asupra apei 

Calitatea apelor uzate epurate rezultate din diferite procese/activități, evacuate în emisari a fost 
estimată cantitativ (concentrații calculate) luând în considerare calitatea apelor uzate la intrarea în stațiile 
de epurare propuse și eficiențele acestor stații. 

Calitatea apelor din emisari s-a calculat luând în considerare, pe de o parte, debitele medii 
plurianuale ale acestora și concentrațiile de actuale de poluanți, determinate prin programul de 
monitorizare existent (implementat în anul 2000), iar pe de altă parte, debitele și concentrațiile de poluanți 
evacuate în emisari. 

În plus față de cuantificarea efectelor legate de colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate 
provenite din procese/activități curente, s-au realizat: 
• cuantificarea efectelor benefice obținute ca urmare a derulării procesului de ecologizare propus 
prin îndepărtarea poluării existente generată de activitățile miniere anterioare;  
• evaluarea riscurilor asociate producerii unui accident și a consecințelor acestuia asupra bazinului 
hidrografic de la obiectivul minier pe o distanță de 595 km în aval, înspre granița cu Ungaria. 
 Autoritățile române consideră calitatea apei de suprafață ca, de departe, cea mai importantă 
problemă în ceea ce privește mediul. 
 În zona studiată, au fost identificate mai multe surse de poluare a apelor de suprafață și subterane. 
  Cu toate acestea, planurile de dezvoltare a Proiectului au în vedere fiecare sursă de poluare și 
prevăd măsuri adecvate de colectare a apelor în vederea recirculării și epurării. Hidrogeologia 
amplasamentului indică faptul că atât în valea Corna, cât și în valea Roșia, apele din imediata apropiere a 
suprafeței alimentează apele de suprafață.  
 Pentru ambele văi, sunt planificate structuri de captare a apelor de suprafață, care vor permite 
recircularea și/sau epurarea acestora, dacă acest lucru se dovedește necesar.  
 În condiții normale de operare, vor fi evacuate în afara amplasamentului numai ape de la stația de 
epurare a apelor uzate industriale. În valea Corna, în condițiile unor precipitații extreme, apele colectate în 
sistemul secundar de retenție și/sau în iazul de decantare, vor fi eșantionate pentru a stabili concentrațiile 
compușilor chimici în raport cu prevederile legale privind descărcările în mediu. Dacă acest lucru se va 
dovedi necesar, apele vor putea fi dirijate către o serie de lagune de epurare, pentru a se asigura că sunt 
respectate cerințele legale înainte de evacuarea apelor în valea Corna. În ceea ce privește bazinul văii 
Roșia, în condițiile unor precipitații extreme, apa va fi colectată în iazul Cetate până la cota deversorului și 
va fi descărcată în mediu, după ce aceasta va fi amestecată/diluată cu apele din canalul nordic de deviere. 
Bilanțul apei arată că în condiții normale de operare, apele provenite din zona Proiectului pot fi captate și 
reținute în limitele amplasamentului, fără descărcări în afara acestei zone, cu excepția apelor industriale 
epurate.  
 Proiectul minier Roșia Montană are concepută o schemă de administrarea apelor de suprafață, a 
celor din drenaj și a circulației apei din procesul de producție, astfel încât prin bilanțul general al apei 
întregului Proiect să existe un control riguros al consumului și a calității apei de prelucrare. 
� Calitatea aerului 

Predicția și evaluarea impactului asupra aerului 
A fost utilizat modelul matematic AMS/EPA (AERMOD) care încorporează conceptele actuale 

privind curgerea și dispersia în terenuri complexe. AERMOD este un model adecvat prognozării 
concentrațiilor de poluanți de la surse multiple pentru o mare varietate de amplasamente, condiții 
meteorologice, tipuri de poluanți și intervale de mediere. Au fost calculate concentrațiile de poluanți comuni 
(particule, SO2, NO2, NOx, CO) pentru toate intervalele de mediere care au asociate valori limită legiferate. 
Pentru compușii cancerigeni (Cr6+, Ni, Cd, HAP) s-au calculat concentrațiile în aer și riscul maxim la 
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cancer. Pe baza rezultatelor s-au elaborat hărțile de poluare. Impactul resimțit în afara zonei industriale, 
incluzând și cele 15 comunități receptoare sensibile situate în jurul amplasamentului PUZ, a fost evaluat 
prin raportare la valorile limită legale pentru receptorii sensibili. Au fost calculate, de asemenea, 
concentrațiile de HCN.  

Rezultatele obținute prin modelare au permis evaluarea intensității, extinderii spațiale și 
persistenței impactului, ca urmare a cumulării contribuției tuturor surselor staționare și mobile.  
 
• Depozitarea controlată a deșeurilor 
 Tipuri de poluanți atmosferici și principalele surse ale acestora 
 Poluanții emiși în atmosferă includ particulele în suspensie provenite de la diverse zone de activitate, 
precum și cele generate de eroziunea eoliană a sterilelor (cum ar fi rocile sterile depozitate în halde, sterile 
de procesare depozitate în sistemul iazului de decantare posibil a fi supuse eroziunii eoliene). Sursele 
generatoare sunt indicate în tabelul următor. 

Surse potențiale de emisie în atmosferă  

Operațiuni 
miniere 

Pușcare, excavare, 
încărcare 

Gaze de explozie și praf emis de explozii; 
praf emis de sondezele pentru găuri de pușcare; 
praf generat de excavatoare și alte utilaje mobile; 
eroziune eoliană a suprafețelor lipsite de vegetație; 
gaze de eșapament de la utilaje mobile și vehicule. 

Procesarea 
minereului Stiva de minereu 

Praf de minereu generat odată cu ridicarea stivei; 
eroziune eoliană a stivei; 
gaze de eșapament de la utilaje mobile și vehicule. 

 Concasare Praf de minereu generat de concasor și de manevrarea 
minereului concasat. 

 Măcinare 
În esență, un proces umed cu potențial scăzut de emisie 
a prafului. 

 Recuperarea aurului  

Proces umed; 
potențiale emisii de praf de var în punctul de adăugare; 
potențiale emisii incidentale de HCN; 
gaze de la procesul de eluare; 
gaze de la cuptorul de topire a aurului. 

 Depozitarea reactivilor  Praf de reactivi chimici în zona de preparare și vapori 
 Instalația de denocivizare Emisii de SO2 

Depozitarea sterilelor de procesare  
Praf generat prin eroziune eoliană pe suprafețele uscate 
ale sterilelor de procesare (există proceduri operaționale 
de menținere a acestor suprafețe în stare umedă).  

Depozitarea rocilor sterile  

Praf generat de transportul minereului și rocilor, de 
utilajele mobile și la descărcarea camioanelor; 
eroziune eoliană a suprafețelor lipsite de vegetație; 
gaze de eșapament de la vehicule și utilaje. 

Zone de extracție, uzina de procesare și 
birouri 

Gaze de eșapament de la vehicule și utilaje; 
eroziune eoliană a porțiunilor de teren lipsite de vegetație 
sau neasfaltate.  

Transportul de minereu și de personal  Emisii de la eșapamentele vehiculelor, praf de pe 
suprafața drumului. 
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Managementul pentru mediu 
 Analiza de evaluare a impactului asupra mediului pentru Proiect identifică influențele asupra mediului 
asociate cu desfășurarea proiectului și pe baza acestor informații se conturează planul de management 
pentru mediu 
 Gestiunea deșeurilor generate pe amplasament 
 Activitățile de exploatare minieră efectuate de RMGC vor genera un flux important de diverse tipuri 
de deșeuri care vor face obiectul unui cuprinzător Plan de gestionare a deșeurilor. Acest plan care va fi 
prezentat ca anexă la raportul privind studiului de impact asupra mediului și va descrie modalitatea în care 
RMGC va gestiona fluxul de deșeuri rezultate din activitățile miniere, în acord cu legislația specifică din 
România și directivele Uniunii Europene. 
 Planul de gestionare a deșeurilor va constitui un îndrumar al activității de pregătire și menținere a 
unui inventar detaliat al deșeurilor. Planul va avea de asemenea în vedere procesele coerente și 
sistematice de colectare, sortare, stocare și eliminare a deșeurilor, în conformitate cu un sistem de 
ierarhizare a gestiunii deșeurilor prin care, acolo unde este posibil, se încurajează minimizarea, reciclarea 
sau valorificarea deșeurilor, și mai puțin eliminarea acestora. În cazurile în care se apelează la contractori 
externi specializați în gestiunea deșeurilor, planul va menționa obligativitatea supravegherii și a efectuării 
de audituri, prin care să existe siguranța că acești contractori dețin un nivel de control corespunzător 
asupra propriilor activități. 
 Planul de gestionare a deșeurilor va fi sprijinit de mai multe planuri specializate (de asemenea 
incluse ca anexe la raportul privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului) care au în vedere 
eliminarea, minimizarea și/sau managementul impactului asociat cu anumite fluxuri specifice de deșeuri, 
mai ales cu cele asociate în mod tipic exploatărilor miniere de mare amploare (de exemplu, sol vegetal, 
depozite de descopertă, roci sterile și sterile de procesare). 
  Planul de management al cianurii are în vedere nu numai utilizarea în condiții de siguranță a 
reactivilor de procesare a minereului, dar și denocivizarea controlată și sistematică a produșilor reziduali de 
leșiere cianurică prezenți în tulbureala de sterile de procesare. Acest proces de denocivizare este conceput 
să reducă concentrațiile reziduale de cianură în sterilele de procesare, sub nivelul prevăzut de normele 
internaționale impus și de proiectele anticipate de propunerea de directivă a Uniunii Europene. 
Denocivizarea va avea loc în incinta uzinei de procesare, înaintea transferării sterilelor de procesare în 
iazul de decantare. Sterilele de procesare denocivizate trebuie să respecte o serie de cerințe operaționale 
și norme privind depozitarea pe termen lung, specificate în Planul de management al sistemului iazului de 
decantare.  
 Solul vegetal, depozitele de descopertă și rocile sterile vor fi gestionate în acord cu Planul de 
închidere a activităților miniere și de refacere a mediului și cu Planul de gospodărire a apelor și de control 
al eroziunii care vor descrie împreună măsurile de minimizare a potențialului de generare a apelor acide, a 
contaminării apelor de suprafață și a altor efecte potențiale ecologice negative, atât în condiții 
meteorologice normale, cât și în condiții extreme.  
 Din punct de vedere al Planului național de gestionare a deșeurilor, fluxurile de deșeuri care vor fi 
generate în cadrul Proiectului Roșia Montană, pot fi în general împărțite în următoarele categorii: deșeuri 
menajere, deșeuri de producție și deșeuri speciale.  

În ansamblu, Planul de gestionare a deșeurilor și planurile asociate menționate constituie 
componente ale unui plan general denumit Planul de management de mediu și social întocmit pentru 
activitățile din cadrul Proiectului RMGC.  

Fiecare plan va fi la rândul său susținut de o serie de proceduri operaționale standard, detaliate, 
care sunt sintetizate în Manualul procedurilor operaționale standard de operare al RMGC, a cărui 
elaborare, revizuire, aprobare, distribuție și reactualizare este controlată prin Planul de management de 
mediu și social. Distribuirea altor documente specifice, controlul modificărilor, instruirea personalului și 
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activitățile de înregistrare, asociate cu implementarea acestor planuri sunt la rândul lor avute în vedere prin 
procesele și procedurile definite în Planul de management de mediu și social.  
 Gestionarea substanțelor toxice și periculoase 
 A fost întocmit un plan cuprinzător, intitulat Planul de intervenție în cazuri de avarie/accident, care va 
fi anexat la raportul studiului de evaluarea a impactului asupra mediului și care se va referi la gestionarea 
materialelor consumabile toxice și periculoase, ca și a altor substanțe asociate activităților miniere.  
 Planul de management de mediu și social definește o ierarhie a planurilor de management, unele 
dintre acestea fiind aplicabile gestionării substanțelor toxice și periculoase. Aceste planuri de management 
sunt: 
• Planul de intervenție în caz de avarie/accident conține măsurile pe care RMGC le va aplica pentru 
prevenirea, pregătirea și reacția în situațiile de urgență care ar putea apărea pe amplasamentul minier. 
Acesta respectă prevederile Articolului 20 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind 
regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 
astfel cum a fost modificată și republicată. Suplimentar, acesta se conformează cu prevederile Programului 
de mediu al Națiunilor Unite intitulat Avertizarea și pregătirea pentru situații de urgență la nivel local, 
referitor la exploatările miniere, ale Directivei Consiliului Uniunii Europene 96/82/EC asupra controlului 
pericolelor de accidente majore transpusă în Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 și cu ale celor mai bune 
practici de management utilizate în activitățile miniere de pe întreg globul. 

Ghidurile și procedurile prevăzute în Planul de intervenție în caz de avarie/accident sunt proiectate 
să sprijine politicile companiei RMGC pentru minimizarea pericolelor potențiale asupra sănătății oamenilor, 
a bunurilor și a mediului. Planurile preliminare, măsurile pregătitoare, instruirile și aplicarea eficientă a 
procedurilor stipulate în Planul de intervenție al companiei RMGC au ca obiective minimizarea pericolelor 
potențiale și reducerea impactului potențial al activităților periculoase din timpul extracției și din timpul 
operațiilor de procesare a minereului, în cadrul exploatării miniere RMGC. Planul de intervenție în caz de 
avarie/accident este conceput pentru a fi aplicat împreună cu planurile de urgență comunitară, cu Planul de 
management al cianurii, Planul de gestionare a deșeurilor și cu alte documente asociate. 
• Planul de management al cianurii descrie măsurile specifice pe care compania RMGC le va lua în 
vederea minimizării riscului asupra angajaților, comunității și mediului datorită utilizării cianurii în procesul 
de recuperare a aurului și argintului. Planul are în vedere detalii de proiectare, construcție și funcționare a 
secțiilor și componentelor exploatării miniere RMGC care includ capacitățile de încărcare și stocare a 
cianurii, utilizarea acesteia în procesul tehnologic, precum și distrugerea și depozitarea acestora în condiții 
de siguranță. Sunt avute în vedere programe riguroase de protecția muncii și de instruire a personalului 
angajat, acestea conținând planurile și procedurile de intervenție în cazul unor expuneri accidentale sau a 
unor pierderi de cianură. Planul scoate în evidență de asemenea, angajamentul companiei RMGC de a 
face publice orice informații referitoare la cianură. Se solicită de asemenea ca producătorul și 
transportatorul cianurii utilizate în procesul de producție să demonstreze că activitatea proprie se va 
desfășura în condiții de siguranță și preocupare față de protecția mediului. Planul de management al 
cianurii se va conforma cu Codul internațional de management al cianurii pentru producerea, transportul și 
utilizarea cianurii în producția aurului (International Cyanide Management Institute, mai 2002). Gabriel 
Resources Ltd a devenit semnatar al Codului Internațional de Management al Cianurilor pentru 
Producerea, Transportul și Utilizarea Cianurilor în Producția de Aur in luna Martie 2006. Introducerea 
acestui cod va permite companiei RMGC să obțină certificarea de către instituții independente privind 
respectarea cerințelor prevăzute în acest document. 
 După cum s-a menționat, toate aceste planuri constituie elemente ale planului general al companiei 
RMGC intitulat Planul de management de mediu și social și vor fi susținute printr-o suită de proceduri 
operaționale de bază. 
 Trebuie de asemenea accentuat faptul că va fi folosită o gamă largă de structuri de retenție, 
construite în conformitate cu cele mai bune practici acceptate și având drept scop promovarea principiilor 
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conținute în planurile menționate anterior, de reducere a potențialului impact provocat de utilizarea acestor 
substanțe asupra forței de muncă, a comunităților învecinate și a mediului. 
 
 Activitățile de management pentru protecția aerului și măsurile de atenuare a poluării 
 Ca parte a Sistemului de management propus, va fi elaborat un Plan de management privind 
calitatea aerului și zgomotul care va trata în detaliu activitățile de management al aerului în perioadele de 
construcție, operare și închidere a Proiectului. Activitățile de monitorizare a calității aerului vor fi detaliate în 
cadrul unui Plan de monitorizare de mediu și socială. Se vor institui Proceduri de operare standard atât 
pentru activitățile de management al calității aerului, cât și pentru cele de monitorizare. 
 În ansamblu, RMGC va implementa un număr de măsuri de evitare și eliminare a emisiilor de 
particule în suspensie, prezentate în cele ce urmează. 

Măsurile de evitare a emisiilor de particule cu durată scurtă vor include: 
• menținerea și asfaltarea suprafețelor rutiere; 
• controlul vitezei de deplasare a vehiculelor de transport; 
• proiectarea vehiculelor de transport astfel încât să se evite direcționarea în jos a sistemelor de 
eșapament; 
• minimizarea înălțimilor de cădere în timpul manevrărilor de materiale; 
• utilizarea de materiale argiloase pentru burarea găurilor de perforare (nu praf de perforare). 
Măsurile de eliminare a prafului vor include: 
• umezirea corespunzătoare a drumurilor de transport în funcție de natura suprafețelor și de 
receptorii potențiali; 
• dotarea sondezelor de pușcare cu sisteme de extragere a prafului și eliminarea prafului din 
fronturile de pușcare; 
• acoperirea cu sol vegetal și însămânțarea porțiunilor descopertate de teren acolo unde este cazul. 
 Măsurile de diminuare a prafului antrenat de vânt, ca și a eventualelor emisii de praf de pe suprafața 
iazului de decantare, vor fi realizate în principal prin controlul umidității suprafețelor sterilelor de procesare, 
prin sistemul de transport al acestora (repoziționarea punctelor de descărcare), managementul suprafeței 
iazului de decantare și umezirea după necesități (de exemplu, în condiții meteorologice potrivnice) utilizând 
apa din iaz. 

Gaze reziduale și particule în suspensie 
 Problema instalațiilor de captare-epurare a gazelor reziduale și a pulberilor din  
amplasamentul Proiectului este legată de prezența unor surse dirijate potențiale și anume: centrala termică 
și stația de betoane – în perioada de construcție, și utilajele tehnologice – în perioada de operare. 
 Sursele dirijate sunt singurele care pot fi evaluate în raport cu normele legale în vigoare (Ordinul 
Ministrului nr. 462/1993, Ordinul Ministrului nr. 756/1997 și Hotărârea de Guvern nr. 568/2001, astfel cum 
au fost modificate și completate). 
  Detaliile privind debitele masice ale emisiilor de poluanți, debitele de gaze/aer impurificat evacuate și 
concentrațiile la emisie în atmosferă vor fi prezentate pentru fiecare sursă în parte în cadrul raportului la 
studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 
 Concluziile cele mai importante care rezultă din analiza Proiectului și din estimărilor actuale privind 
emisiile în atmosferă sunt: 
• Toate sursele aferente uzinei de procesare ale căror emisii pot fi captate prin aplicarea 
tehnologiilor actuale, sunt prevăzute cu instalații mecanice de captare și evacuare în atmosferă a gazelor 
și/sau aerului impurificat. 
• Sursele cele mai importante aferente proceselor de producție și care determină emisii 
semnificative de poluanți sunt prevăzute cu sisteme de înaltă eficiență pentru controlul (reducerea) 
emisiilor.  
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• Tehnologia aplicată, precum și echipamentele și instalațiile utilizate sunt concepute la un nivel 
ridicat de performanță atât din punct de vedere al productivității, cât și al protecției calității aerului, fiind 
urmărite proceduri aplicate timp de muți ani în extracția minieră și procesarea minereurilor aurifere din 
întreaga lume; astfel, reducerea emisiilor constituie o caracteristică intrinsecă a tehnologiilor, utilajelor sau 
instalațiilor care se folosesc.  

Se prevede asigurarea unui nivel al concentrațiilor de poluanți în emisiile de la sursele dirijate sub 
limitele prevăzute de Ordinul Ministrului nr.462/1993 și de Hotărârea de Guvern nr. 568/2001, astfel cum au 
fost modificate. De asemenea, acestea se vor afla sub valorile pragurilor de alertă și de intervenție 
prevăzute de Ordinul Ministrului nr. 756/1997, cu modificările ulterioare. 
 Întrucât sursele nedirijate (altele decât emisiile de compuși organici volatili din zona depozitului de 
carburanți) nu se pot evalua în raport cu normele legale în vigoare privind concentrațiile la emisie, 
evaluarea acestora se va efectua pe baza rezultatelor privind impactul asupra calității aerului. 
 
 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Predicția și 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 absorbției sunetului în atmosferă 
• ISO 9613-1: 1993, Acustică – Atenuarea sunetului în timpul propagării în spații libere – 

Partea 1: Calculul absorbției sunetului în atmosferă 
• ISO 9613-2: 1996, Acustică – Atenuarea sunetului în timpul propagării în spații libere – 

Partea 2: Metode generale de calcul 
 Au fost luate în considerare sursele staționare și mobile. Pe baza rezultatelor obținute au 
fost elaborate hărțile de zgomot. Evaluarea impactului a fost efectuată prin raportare la valorile 
limită legale. 
 Rezultatele obținute prin modelare au permis evaluarea intensității, extinderii spațiale și 
persistenței impactului, ca urmare a cumulării contribuției tuturor surselor.  
 
 Surse de zgomot și vibrații 
 Principalele surse de zgomot și vibrații vor fi reprezentate de activitățile de pușcare și de operarea 
mașinilor grele și instalațiilor în cadrul exploatării miniere. O sinteză a acestor surse este redată în Tabelul 
Surse potențiale de zgomot și vibrații. 

Surse potențiale de zgomot și vibrații 

Activități 
miniere 

Pușcare, excavare, 
încărcare în vehicule 

Zgomotul și vibrațiile provin de la activitățile de pușcare 
și de la echipamentele grele de încărcare a minereului și 
de transport 

Procesarea 
minereului 

Stive de minereu  Zgomot de la vehicule și echipamente utilizate pentru 
amenajarea stivelor 

Concasare și 
măcinare 

Zgomotul și vibrații de la utilajele de concasare și 
măcinare 

Haldarea rocilor sterile 
Zgomot și vibrații de la vehiculele utilizate la transportul 
rocilor sterile și de la echipamentele utilizate pentru 
descărcare 

Amenajări aferente minei, uzinei de 
procesare și birourilor 

Zgomot și vibrații de la vehiculele și echipamentele 
utilizate pentru diverse activități 

Transportul minereului și al personalului 
Zgomot de la vehiculele de transport minier și de 
personal  
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 Surse de zgomot 
Situația actuală 

 Traficul pe drumurile din zonă contribuie la nivelul de zgomot local. Datele oficiale de recensământ 
pentru traficul auto nu sunt disponibile pentru drumuri locale. Din acest motiv RMGC a efectuat în luna mai 
2001, propriile cercetări privind condițiile de traficului rutier, acestea urmând să servească la definirea 
condițiilor inițiale în cadrul studiului de impact asupra mediului. Drumul național DN 74A bordează partea 
vestică a perimetrului minier și face legătura cu rețeaua de transport regională care trece prin Alba Iulia 
Acest drum este caracterizat de un nivel de trafic moderat, constituit din vehicule grele și ușoare, rolul 
acestuia fiind acela de a asigura legătura dintre principalele centre populate ale județului Alba. 
 Drumul național DN 74 care leagă orașul Abrud de orașul Brad este caracterizat de un volum de 
trafic sensibil mai redus în comparație cu DN 74A. Lista celorlalte drumuri include drumul județean DJ 742, 
care leagă DN 74A cu Roșia Montană și Corna. Acest drum este utilizat de vehiculele grele și ușoare care 
deservesc activitățile miniere din zonă. 
 Măsuri de management și atenuare a zgomotului 
 Strategia principală de diminuare a zgomotului și a vibrațiilor care vor afecta zonele locuite este 
aceea de a se asigura o zonă tampon între amplasamentele unde se desfășoară activitățile industriale și 
locuitorii din zonele învecinate. Dimensiunea zonei tampon într-un anumit loc va fi determinată în funcție de 
condițiile locale, de activitățile care se vor derula și de configurația topografică a terenului. Următoarele 
subcapitole descriu măsurile de management care au fost prevăzute până la ora actuală. O evaluare mai 
precisă a impactului asupra receptorilor sensibili va fi efectuată în cadrul studiului de evaluare a impactului 
asupra mediului. Vor fi implementate măsuri corespunzătoare, în conformitate cu Planul de management 
privind calitatea aerului și zgomotul care va fi anexat raportului la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului. 

Faza de construcție  
Pe durata de elaborare a studiului de evaluare a impactului asupra mediului vor fi determinate 

măsurile necesare de diminuare a zgomotului. Acestea vor include: 
• Utilizarea izolațiilor fonice pentru utilajele cu nivel ridicat de zgomot, acolo unde este posibil. 
• Menținerea tuturor utilajelor și instalațiilor în condiții de funcționare normală și dotarea acestora cu 
amortizoare eficiente de zgomot. Suplimentar față de reducerea nivelului general de zgomot, această 
măsură va conduce și la eliminarea emisiilor de zgomote cu tonalitate impulsivă sau intermitentă. Aceste 
componente de tonalitate sunt adesea generate de funcționarea defectuoasă a utilajelor și instalațiilor și 
pot fi eliminate prin măsuri de întreținere corespunzătoare. 

Aplicarea tehnologiilor moderne de pușcare incluzând introducerea unor întârzieri de ordinul 
milisecundelor între exploziile succesive, în vederea reducerii intensității totale a undelor seismice generate 
de încărcăturile explozive; distribuirea corespunzătoare a găurilor de pușcare pentru minimizarea, în 
măsura posibilităților, a energiei undelor seismice rezultate din pușcare. Modelul de distribuție a găurilor de 
pușcare și modul de încărcare a acestora exercită o influență semnificativă asupra eficienței pușcării. 
• Identificarea și menținerea zonelor tampon corespunzătoare față de receptorii sensibili. 
 Nivelul de zgomot recepționat în afara amplasamentului minier va fi gestionat prin limitarea 
activităților cu nivel ridicat de zgomot la orele normale de lucru, mai ales în zonele active din vecinătatea 
receptorilor sensibili, precum și prin încadrarea orelor de trafic al vehiculelor grele și de aprovizionare în 
afara amplasamentului, în programul normal de lucru. 

Faza de operare 
 Măsurile de diminuare a zgomotului aplicate pe parcursul fazei de construcție, tuturor utilajelor din 
uzina de procesare, precum și echipamentelor mobile, vor fi menținute și pe durata fazei de operare. 
Activitățile miniere de suprafață se vor desfășura în zona unor cariere care se vor adânci treptat. Pe 
măsură ce Proiectul va progresa, pereții carierelor vor forma bariere fizice eficiente între sursele de zgomot 
asociate activităților extractive și comunitățile umane adiacente. Elaborarea planurilor de management și 
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atenuare a impactului vor avea în vedere și necesitatea unor măsuri de diminuare a zgomotului, incluzând 
exemplele enumerate mai sus.  

Faza de închidere 
 Se anticipează că nivelele de zgomot în această fază vor fi mult mai scăzute în raport cu fazele 
precedente, datorită faptului că activitățile de pușcare nu vor mai exista sau vor fi foarte limitate, iar utilajele 
grele vor fi utilizate într-o măsură mai mică. Măsurile de reducere a zgomotului vor fi similare cu cele 
prezentate mai sus. 
 Surse de vibrații 

Faza de construcție  
Principalele surse de vibrații care s-ar putea propaga în afara amplasamentului minier sunt 

reprezentate de exploziile de derocare și de deplasarea vehiculelor grele care asigură aprovizionarea cu 
echipamente și materiale. Alte surse de vibrații din interiorul amplasamentului, cum este stația de betoane, 
nu sunt de așteptat să aibă vreun efect în afara amplasamentului miner. 

Faza de operare  
Sursele de vibrații din timpul acestei faze vor fi asociate cu pușcările și deplasările continue ale 

vehiculelor grele care asigură aprovizionarea cu materiale.  
Faza de închidere  

 Este de așteptat ca cele mai multe activități de pușcare să înceteze către sfârșitul fazei de operare. 
Totuși, vor mai exista mișcări ale vehiculelor grele. Pe măsură ce activitățile de închidere se vor apropia de 
sfârșit, vor fi din ce în ce mai puține utilaje și echipamente grele care vor mai funcționa. 
 
 Măsuri de management și diminuare a vibrațiilor 
 În plus față de undele seismice generate prin operațiunile de pușcare și propagate în sol, se vor 
produce și perturbări atmosferice. Perturbările barice cu frecvențe peste 20 Hz sunt percepute ca zgomote, 
iar cele cu frecvențe sub 20 Hz (infrasunete), ca unde de șoc aerian. Adesea, aceste perturbații 
interacționează cu părți ale diferitelor structuri construite, cum sunt ferestrele, producându-se un transfer de 
energie care conduce la apariția unor fenomene de rezonanță. 
 Activitățile de pușcare se vor desfășura ziua, după un program care va fi comunicat populației. Acest 
fapt va minimiza efectul de luare prin surprindere datorat exploziei. În cele de mai jos sunt prezentate 
principiile moderne de pușcare care vor fi aplicate și care vor sigura o concentrare mai eficientă a energiei 
de explozie, mai ales pentru derocare și mai puțin prin transferul vibrațiilor către masa de roci 
înconjurătoare și afectarea implicită a comunităților învecinate: 
• asigurarea unor perforări precise ale găurilor de pușcare (echidistanța dintre găuri și adâncimea) și 
încărcarea corespunzătoare cu material explozibil; 
• evaluarea datelor de monitorizare și ajustarea parametrilor și practicilor de pușcare în vederea 
reducerii vibrațiilor la nivele acceptabile; 
• menținerea legăturii cu comunitățile locale, inclusiv prin stabilirea unor proceduri de primire a 
reclamațiilor; 
• utilizarea tehnicii pe pușcare cu întârzieri de ordinul milisecundelor între explozii, ceea ce va 
conduce la reducerea puterii totale instantanee a încărcăturii explozibile și a undelor seismice asociate; 
• modelul de perforare a găurilor de pușcare și succesiunea de detonare pot exercita o influență 
importantă asupra eficacității pușcării; vor fi alese metode care vor conduce la minimizarea undelor 
seismice produse de explozie;  
• programarea efectuării pușcărilor se va face la o oră fixă în decursul zilei. 
Reducerea nivelului de vibrații induse prin suflul de pușcare se poate obține prin: 
• utilizarea tehnicii de pușcare cu întârziere de ordinul milisecundelor a exploziilor succesive, ceea 
ce va reduce semnificativ suflul de explozie. Se anticipează că această practică va conduce la nivele mai 
reduse ale vibrațiilor în comparație cu metodologia de pușcare folosită în prezent. Această problemă va fi 
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analizată și în continuare, în cadrul proiectării tehnice de detaliu. De asemenea, tehnicile de pușcare vor fi 
monitorizate și reglate pe tot parcursul fazei operaționale.  
 Vibrațiile rezultate din creșterea volumului de trafic greu pe drumurile locale, vor fi evaluate în cadrul 
studiului de impact asupra mediului. 
 Măsurile de reducere a vibrațiilor introduse pe durata fazei de exploatare a Proiectului vor fi aceleași 
cu cele din faza de construcție. Se anticipează că vibrațiile și impactul exploziilor asupra receptorilor se vor 
situa sub nivelul existent în prezent. 
 În timpul fazei de închidere, vibrațiile vor fi legate doar de funcționarea utilajelor grele necesare 
pentru lucrările de demolare a componentelor miniere care nu vor mai fi folosite și de unele activități 
restrânse de pușcare. Funcționarea vehiculelor grele în vecinătatea receptorilor sensibili va fi limitată la un 
interval orar convenabil, iar vehiculele vor fi menținute în condiții optime de funcționare. 
 
 Coordonarea precisă în timp a exploziilor succesive 
 Proiectarea modului de pușcare pentru exploatările miniere de suprafață a fost revoluționată în 
ultimii 30 de ani, odată cu apariția tehnicii de decalare de ordinul milisecundelor a inițializării aprinderilor 
prin procedee non-electrice (Nonel). Inițializarea exploziilor în cazul exploatărilor minere de suprafață se 
realizează utilizând cabluri de detonare ușoare pentru transmiterea detonărilor de la o gaură la alta.
 Există două tipuri de decalaje Nonel între explozii: 
• în suprafață – utilizate pentru întârzierea momentană a frontului de detonare în lungul cablului de 
inițializare de la suprafață (intervale de ordinul milisecundelor). 
• în interiorul găurii de pușcare – utilizate ca parte integrantă a capselor detonante, pentru a decala 
în timp explozia încărcăturii etajate (de asemenea, intervale de ordinul milisecundelor). În mod obișnuit, în 
carierele de extracție minieră care operează în roci tari, se pot iniția secvențe de explozie cu 50 până la 80 
de găuri de pușcare. Cu toate acestea, într-o astfel de secvență, numai un număr scăzut de găuri sunt 
pușcate simultan. 
 Deplasarea terenului dinspre locul exploziei este în funcție de echidistanța dintre găuri și de 
cantitatea de explozibil detonată simultan. Atunci când aprinderea secvențială este temporizată adecvat, 
sunt detonate simultan numai mici cantități de explozibil. Utilizarea secvențelor de pușcare controlate cu 
sistemul de temporizare Nonel permite producerea unor explozii mici multiple, care acționează însă ca o 
singură încărcătură, fără generarea unei deplasări de material în afara zonei pușcate mai mare decât aria 
de acțiune a fiecărei explozii individuale. 
 Temporizările de ordinul milisecundelor acționează eficient deoarece deplasările rocii în afara ariei 
de influență a unei singure găuri este de aproximativ 3 milisecunde pe metru. Ca exemplu, dacă două 
rânduri de găuri de pușcare sunt perforate la un interval de 8 metri, al doilea șir de găuri va exploda la 
aproximativ 24 milisecunde după detonarea primului șir. Astfel momentul detonării celui de-al doilea șir de 
găuri poate fi stabilit astfel încât să maximizeze eficiența de rupere a rocii. 
 Atunci când pușcările miniere sunt executate corespunzător, un observator extern va putea vedea 
ridicarea și coborârea terenului în mod asemănător cu frontul unei unde, ca și cum cineva ar transmite o 
oscilație lină într-un covor așezat pe podea. Pe măsură ce unda se deplasează, serii de explozii multiple de 
intensități mici vor propaga unda de sfărâmare a rocilor. 
 Temporizarea precisă a exploziilor, combinată cu alegerea unui tip de explozibil adecvat masei de 
rocă, va avea ca rezultat o sfărâmare eficientă a rocilor fără producerea de daune asupra structurilor 
construite din vecinătate. 
 
� Soluri și folosința terenului, protecția solului și subsolului 

Predicția și evaluarea impactului asupra solului și subsolului 
Predicția și evaluarea impactului asupra solului și subsolului s-au efectuat pe baza informațiilor din 

literatura de specialitate referitoare, pe de o parte, la activități similare, iar pe de altă parte, la cunoașterea 
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actuală în domeniul științei solurilor și mediului geologic și, totodată, pe baza experienței evaluatorilor. S-au 
luat în considerare condițiile inițiale existente în amplasament și în arealul acestuia (determinate prin 
observații și măsurători), cu care au fost coroborate activitățile propuse a se desfășura pe durata de viață a 
proiectului ce face obiectul PUZ, ținându-se seama de specificul, anvergura și durata activităților.  
 Caracteristicile solului și utilizarea terenului 
 Evaluările actuale privind utilizarea terenului sunt limitate la o descriere generală care se referă la 
impactul suferit de anumite zone în raport cu potențialul lor productiv și cu pierderea resurselor pedologice. 
Astfel de evaluări nu iau în considerare impactul provocat de distrugerea solului asupra veniturilor 
agricultorilor particulari. 
 Topografia și geologia, geomorfologia regiunii determină în mare măsură tipul predominant de 
agricultură și de utilizare a fondului forestier.  
 Relieful montan impune restricții asupra producției agricole care se limitează la pășunat și 
producerea fânului, mai ales pe versanții abrupți ai văilor. Accesul mașinilor agricole este sever limitat 
datorită reliefului accidentat, astfel încât cele mai multe activități sunt realizate manual, iar transportul este 
efectuat cel mai adesea de vehicule cu tracțiune animală. Nu se utilizează îngrășăminte chimice deoarece 
aplicarea acestora este lipsită de rațiuni practice. Fermele, ca de altfel și construcțiile sunt în general 
amplasate în zonele joase din lungul văilor. 
 O mare parte a versanților superiori ai văilor este împădurită cu foioase (în special fag), utilizat ca 
sursă de combustibil și, din ce în ce mai mult, pentru producerea de cherestea destinată construcțiilor. 
 O altă modalitate majoră de utilizare a terenului o reprezintă mineritul care se extinde în valea Roșia 
și în împrejurimi și care constă atât din lucrările actuale (cariera și drumurile de transport), cât și dintr-o 
largă zonă de lucrări miniere vechi. O mare parte din terenul pe care s-au desfășurat lucrările vechi este 
considerat ca fiind semiabandonat, fără o destinație bine stabilită.  
 Principala zonă locuită este localitatea Roșia Montană. Așezări umane de mai mică extindere se 
găsesc în lungul văilor sau răspândite pe versanții dealurilor. 
 Principalele două limitări ale utilizării terenului în zona studiată sunt generate de pantele abrupte și 
de grosimile mici ale stratului de sol fertil. Din punct de vedere al Sistemului de clasificare a bonității 
terenurilor, practicat în România, majoritatea terenurilor din zonă sunt grupate în clasa V, cu limitări 
datorate pantelor abrupte. 
 Unele zone sunt caracterizate, de asemenea, de limitări datorate grosimilor mici ale stratului de sol, 
aici fiind prezente fie straturi subțiri de sol natural dispuse direct peste roca de bază, fie zone perturbate cu 
straturi subțiri 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 și exploatarea lemnului, dar nepotrivită cu vreo 
altă formă de producție agricolă. 
 
• Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi 
Impactul potențial asupra solurilor 
Impactul la scara întregului amplasament al Proiectului 
 Proiectul minier propus include câteva componente principale care pot avea un impact asupra 
solurilor și potențialului de utilizare a terenului în zonă. Este evident faptul că principalul impact potențial 
creat de activitățile miniere este dat de pierderea solului vegetal existent și a resurselor de utilizare a 
terenului pe suprafața ocupată de Proiect și, în mai mică măsură, de contaminarea solului. 
 Gradul de impact asupra utilizării terenului depinde de calitatea solului afectat și de capacitatea de a 
diminua acest impact. Tabelele următoare prezintă pe scurt activitățile care sunt susceptibile de a afecta 
calitatea solului în zona de impact a Proiectului, în fazele de construcție, exploatare și închidere.  
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Poluanți potențiali ai solului și activități cu posibil impact în timpul fazei de construcție  

Poluant/Activitate Localizare/Caracteristici  

Pierderi temporare și permanente de sol ca 
rezultat al dezvoltării Proiectului. 

Zone incluzând: carierele, haldele de steril, sistemul 
iazului de decantare, uzina de procesare, stivele de 
sol vegetal, amenajări auxiliare.  

Degradarea terenurilor agricole și forestiere ca 
urmare a depunerii particulelor în suspensie 
rezultate din activități de construcție și din 
eroziunea eoliană. 

Zona din jurul Proiectului, cu impact potențial asupra 
vegetației. 

 

Poluanți potențiali ai solului și activități cu posibil impact în timpul fazei de operare  

Poluant/Activitate  Localizare/Caracteristici  

Pierderi de sol și de teren ca urmare a 
dezvoltărilor din cadrul Proiectului. 

Zone incluzând: carierele, haldele de steril, sistemul 
iazului de decantare, uzina de procesare, stivele de 
sol vegetal, amenajări auxiliare  

Degradarea terenurilor agricole și forestiere ca 
urmare a depunerii de particule în suspensie.  

Zona din jurul Proiectului, cu impact potențial asupra 
vegetației. 

Degradarea temporară a calității solului și 
eroziunea acestuia în timpul depozitării. Stivele de sol vegetal. 

Contaminarea solului ca urmare a scurgerilor de 
substanțe chimice tehnologice și efluenți cum ar 
fi: cianuri, sodă caustică, acid clorhidric, var, 
floculanți, uleiuri și lubrifianți. 

Solul și subsolul din zonele ocupate de drumuri, 
instalații și depozite sau în vecinătatea acestora.  

 
 
Poluanți potențiali ai solului și activități cu posibil impact în timpul fazei de închidere  
 

Poluant/Activitate  Localizare/Caracteristici  

Refacerea utilizării terenului după etapa de 
închidere și reabilitare. 

Uzina de procesare, sistemul iazului de decantare, 
structurile de gospodărire a apelor și haldele de roci 
sterile. 

Înlocuirea solului și refacerea terenurilor 
afectate. 

Refacerea solului și a vegetației în zonele afectate 
din zona ocupată de Proiect. 

  
 Actualele forme de utilizare a terenului din această zonă sunt reprezentate de exploatarea minieră 
actuală, lucrări miniere vechi inclusiv halde și aflorimente de roci din jurul acestora, plantații de pădure 
formate în special din conifere, zone locuite și peri-urbane. 
 Zonele peri-urbane includ terenuri agricole de mici dimensiuni, utilizate ca pășuni și fânețe. 
 O mare parte a zonei industriale, și mai ales cea propusă pentru dezvoltarea carierelor, este ocupată 
de lucrările miniere vechi. Zonele din jurul carierelor sunt fie acoperite cu vegetație, fie sunt constituite ca 
zone peri-urbane. Datorită grosimii reduse a stratului de sol și a pantelor abrupte, potențialul de utilizare al 
terenului este scăzut (clasa VI de bonitate a terenului). 
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 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 subțiri de sol brut format prin alterarea in situ a rocii de bază. Solurile din zona lucrărilor miniere 
vechi nu pot asigura o utilizare productivă și nu sunt considerate ca fiind o resursă de sol importantă. 
 Topografia Morfologia zonelor împădurite este caracterizată în mod tipic de pante abrupte, cu straturi 
de sol subțiri, formate direct pe roca de bază alterată (leptosoluri). În zonele locuite, resursele de sol se 
limitează la unele arii de mici dimensiuni cu dispunere marginală în raport cu centrele locuite. În zonele 
joase ale versanților solurile au o compoziție predominant siltică și argiloasă, cu potențial productiv mediu. 
 
Diminuarea impactului asupra solului și subsolului 

  Tip impact  Măsuri de reducere a impactului  

• Decopertarea solului Refacere ecologică a profilului de sol 

• Eroziunea în timpul lucrărilor de 
construcție, exploatare Lucrări antierozionale 

• Alunecări de teren declanșate în timpul 
lucrărilor de construcție sau exploatare Lucrări pentru consolidarea terenului 

• Depozitarea solului în halde Fertilizarea stratului superior și însămânțarea 

• Praf și particule în suspensie de pe 
amplasament Păstrarea covorului vegetal 

• Poluare cu metale grele Monitorizarea solului 
Amendamente pentru soluri acide 

•  Acidifierea solului datorită prafului si 
pulberi în suspensie Amendarea solurilor acide 

• Poluare accidentală cu substanțe 
chimice tehnologice, combustibili Decontaminare prin metode fizice si chimice 

• Compactarea solurilor Scarificarea 

 
 Principala strategie pentru ameliorarea impactului asupra solurilor și utilizării acestora este stabilirea 
unui plan de închidere care să maximizeze gradul de refacere a utilizărilor adecvate pentru solurile 
afectate, prin conservarea resurselor de sol ale zonei. Ca parte a strategiei de închidere, resursele de sol 
din cadrul zonelor afectate vor fi îndepărtate înaintea începerii exploatării miniere și depozitate separat 
pentru a fi utilizate ca material de refacere în timpul închiderii progresive și a celei finale. Problemele de 
detaliu privind manevrarea, stocarea și înlocuirea solurilor vor fi tratate în planificarea închiderii preliminare 
și finale a activităților miniere și a refacerii mediului. 
 
� Protejarea ecosistemelor terestre și acvatice 
 Evaluarea formelor de impact asupra biodiversității 
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Predicția și evaluarea impactului asupra biodiversității, florei și faunei 
Predicția și evaluarea impactului asupra biodiversității s-au efectuat pe baza informațiilor din 

literatura de specialitate referitoare, pe de o parte, la activități similare, iar pe de altă parte, la cunoașterea 
actuală în domeniul științelor biologice privind ecosistemele terestre și acvatice, flora și fauna și, totodată, 
pe baza experienței evaluatorilor. S-au luat în considerare condițiile inițiale existente în amplasament și în 
arealul acestuia (determinate pe baza unui program de monitorizare a habitatelor, a ecosistemelor și a 
speciilor floricole și faunistice), cu care au fost coroborate activitățile propuse a se desfășura pe durata de 
viață a Proiectului, ținându-se seama de specificul, anvergura și durata activităților. 
  
 Poluanți și activități care pot afecta ecosistemele terestre și acvatice 

Formele de impact prognozate a se produce în urma aplicării proiectului sunt următoarele: 
• modificarea suprafețelor biotopurilor de pe amplasament și a categoriilor de folosință a terenurilor; 
• modificări asupra fondului forestier prin schimbări asupra vârstei, compoziției pe specii, a tipurilor 
de pădure; 
• pierderi și modificări de habitate; 
• modificări/distrugeri asupra populațiilor de plante; 
• modificări ale resurselor de specii de plante cu importanță economică; 
• modificarea resurselor de ciuperci; 
• modificarea/distrugerea habitatelor speciilor de animale protejate; 
• alterarea speciilor și populațiilor de nevertebrate, reptile, amfibii, pești, mamifere, păsări; 
• dinamica resurselor de specii de vânat și a speciilor rare de pești; 
• modificarea rutelor de migrare; 
• modificarea / distrugerea adăposturilor de animale pentru creștere, hrană, odihnă și iernat; 
  
 Modificări ale suprafețelor biotopurilor de pe amplasament 

Prin aplicarea proiectului Roșia Montană categoriile de folosință din zona de influență a proiectului 
se vor modifica pe termen lung, ceea ce reprezintă un impact direct, de lungă durată și parțial ireversibil.  

Față de situația inițială, când pășunile/fânețe (60%) și pădurile (18%) reprezentau cea mai mare 
parte din folosința terenului (78%), prin aplicarea proiectului se produce o reducere semnificativă și pe 
termen lung a celor două categorii de folosință, care vor reprezenta doar 28% (respectiv 22,5% 
pășuni/fânețe și 5,6% păduri), în paralel crescând de aproape treisprezece ori suprafața terenurilor 
neproductive (de la 5% la 64,5%). 
  
 Impactul prognozat asupra populațiilor de plante si animale 

Este important să ținem seama de faptul că zona de studiu poate fi caracterizată ca fiind zonă 
minieră încă din perioada romană, lucrările miniere crescând gradat ca amploare în evul mediu și apoi în 
perioada comunistă când au atins maximul de dezvoltare.  

Treptat impactul asupra mediului înconjurător a devenit din ce în ce mai evident.  După cum se 
observă în prezent, perioada comunistă a adus mari prejudicii mediului înconjurător prin nerespectarea 
unor norme de exploatare minieră.  

Odată cu creșterea impactului asupra habitatelor și speciilor prezente în zonă, o reacție normală a 
acestora a fost de retragere către zonele mai puțin impactate din apropiere. Alte specii, mai antropofile, s-
au adaptat cu prezența omului și a activităților industriale pe care acesta le desfășoară. 
 
 Tabelele de mai jos prezintă poluanții și activitățile care pot afecta ecosistemele acvatice și terestre 
pe parcursul fazelor de construcție, operare și respectiv de închidere a Proiectului. 
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Faza de construcție 
 

Poluanți și activități care pot afecta ecosistemele în timpul fazei de construcție 

Poluant / Activitate Zona de impact / Caracteristici  

Pierderea habitatului ca urmare a preluării de 
terenuri și schimbării folosinței acestora. 

Preluarea terenului pentru cariere; 
halde de roci sterile; 
sistemul iazului de decantare; 
uzina de procesare; 
alte amenajări auxiliare. 

Divizarea habitatului terestru și pierderea 
coridoarelor folosite de fauna sălbatică în urma 
preluării terenurilor și schimbării folosinței 
acestora.  

În toată zona Proiectului, cu cel mai mare potențial 
de impact asupra coridoarelor folosite de fauna 
sălbatică din valea Corna. 

Perturbarea faunei terestre prin zgomot, vibrații 
și impact vizual. În zona Proiectului. 

Degradarea habitatului terestru datorită 
depunerii de praf rezultat din activitățile miniere. 

Zona tampon din jurul amplasamentului Proiectului 
cu potențial impact asupra vegetației. 

Creșterea ratei mortalității datorită accidentelor 
rutiere. Drumurile de acces și de transport. 

Degradarea cursurilor de apă și a lacurilor ca 
rezultat al poluării și al debitelor scăzute.  

Cursurile de apă din văile Roșia și Corna deja 
puternic afectate  

Pierderea habitatelor ripariene datorită preluării 
terenurilor și schimbării folosinței acestora. Sistemul iazului de decantare din valea Corna. 

Reducerea locală a biodiversității datorită 
pierderii habitatelor acvatice si terestre. 

În zona Proiectului; impact minim în zonele din 
amonte 
 

 
 
Faza de operare 
 

Poluanți și activități care pot afecta ecosistemele în timpul fazei de operare 

Poluant / Activitate  Zona de impact / Caracteristici  

Perturbarea faunei terestre prin zgomot, vibrații și 
impact vizual. 

În zona proiectului, cu cel mai ridicat potențial de 
impact în vecinătatea iazului de decantare, a 
carierelor și a drumurilor de transport. 

Degradarea habitatului terestru datorită depunerii 
de praf rezultat din activitățile miniere. 

Zona tampon din jurul amplasamentului 
Proiectului cu potențial impact asupra vegetației. 

Creșterea ratei mortalității datorită accidentelor 
rutiere. 
 

Drumurile de acces și de transport. 
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Faza de închidere 
 

Poluanți și activități care pot afecta ecosistemele în timpul fazei de închidere 

Poluant / Activitate  Zona de impact / Caracteristici  

Refacerea habitatelor afectate. În zona Proiectului, cu precădere în zona uzinei 
de procesare și a haldelor de roci sterile. 

Reabilitarea habitatelor afectate. Sistemul iazului de decantare din valea Corna, 
carierele Orlea, Jig. 

Crearea de lacuri cu apă dulce, prin inundare. Cariera Cetate,. 
 
• Organizarea sistemelor de spații verzi 
 
 Măsuri și recomandări pentru diminuarea impactului asupra biodiversității 
  
 Măsuri și recomandări cu caracter general 
 Una dintre cele mai importante măsuri de diminuare a impactului o constituie efectuarea lucrărilor 
de defrișare, pe cât posibil, în perioada toamnă-iarnă, când numărul de specii de păsări este redus cu 45%, 
iar cele rezidente se pot retrage în alte zone. 

Efectele pierderilor de habitat vor fi atenuate prin tăierea treptată a pădurii, evitarea defrișărilor în 
timpul perioadei de cuibărit și printr-o bună gospodărire a zonelor de conservare.  
Principalele categorii de impact sunt legate de distrugerea zonelor umede. RMGC va reface zonele umede 
distruse în zona de conservare a proiectului. Acestea însumate vor avea o suprafață cel puțin egală cu a 
suprafețelor umede distruse. Crearea zonelor umede va începe încă din faza de construcție și va continua 
până în cea de închidere. Celelalte tipuri de habitate folosite de unele specii de amfibieni în afara perioadei 
de reproducere vor fi conservate în zonele de conservare ale proiectului. 

Efectele fragmentării de habitat vor fi diminuate prin folosirea tunelurilor și a coridoarelor ecologice.  
În pădurile rămase la periferia zonei de impact al proiectului se vor promova practici care vor duce 

la o îmbunătățire a stării avifaunei ex: păstrarea arborilor morți, scorburoși, amplasarea de scorburi 
artificiale, menținerea subarboretului.  

Problema fragmentării habitatelor în special pentru mamiferele mici și de dimensiuni medii va fi în 
parte redusă de către folosirea tunelurilor de sub șosele și a coridoarelor ecologice.  

Pentru reducerea impactului asupra populațiilor de lilieci toate clădirile din zona istorică ce vor fi 
conservate vor fi reparate ținându-se seama de prezența liliecilor care formează în ele diferite tipuri de 
colonii. Astfel se vor lăsa spații de acces în poduri, pivnițe etc. și se vor amplasa adăposturi artificiale în 
apropierea adăposturilor din clădiri care vor fi accidental distruse. De asemenea adăposturi pentru lilieci vor 
fi dispuse și în pădurile din zona de protecție, se va realiza o bună gospodărire a tuturor habitatelor din 
aceste zone, se va menține o structură mozaicată a habitatelor din apropiere și se vor reface zone umede. 
Arborii scorburoși vor fi prioritar conservați în zonele de protecție. Acolo unde este posibil se vor proteja 
vechile tuneluri de mină, crevase și cavități în stânci.  
  
 Propunere de înființare a rețelei ecologice funcționale compensatorii 
 In cadrul programului de management al biodiversității se are în vedere în primul rând refacerea pe 
cât posibil a proporționalității elementelor de cadru natural dislocate prin intermediul unei rețele ecologice 
funcționale compensatorii.  
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În cadrul rețelei ecologice funcționale compensatorii se vor include în vederea replicării doar 
elemente aparținând paletei de habitate naturale locale evitându-se introducerea de specii alohtone sau 
elemente extrazonale. 

Într-o primă fază se are în vedere crearea unui sistem tampon, care să izoleze zona de impact 
mediu în interiorul căreia să fie cuprinse zonele de impact major.  

Între perimetrele de impact mediu și zonele tampon se vor interpune perdele de protecție și bio-
structuri de diminuare a impactelor astfel încât să se reducă acțiunea factorilor perturbatori asupra rețelei 
propriu-zise. Perdelele de protecție vor fi asamblate din elemente rezistente, cu vitalitate crescută, 
euribionte, dar a căror dinamică să poată fi ușor ținută sub control, fapt absolut necesar în faza post-
exploatare când acestea se vor înlocui cu elemente aparținând rețelei ecologice funcționale compensatorii. 
Habitatele naturale adiacente compacte, de tipul rezervoarelor vor fi supuse unui management intensiv de 
reabilitare și reconstrucție în vederea compactizării lor și acolo unde este posibil a lărgirii acestora și a 
reducerii franjurării tocmai pentru diminuarea efectului de margibe și creșterea stabilității naturale. 

Întreaga zonă va dobândi un grad de conectivitate crescut prin amplasarea de coridoare ecologice 
atât în cadrul zonei tampon cât și între aceasta și „rezervoare”. 

În interiorul zonei de impact mediu, ce va fi cuprinsă în perimetrul avut în vedere pentru 
implementarea proiectului de exploatare, vor fi evidențiate puncte de legătură cu zona tampon și care vor fi 
treptat renaturate centrifug, închizând în cele din urmă în etapa post-exploatare golul creat. 

În acest sens, pe baza analizei de detaliu al aerofotoggramelor de rezoluție înaltă, au fost 
identificate o serie întreagă de posibile zone de conectivitate, alegându-se un model funcțional de realizare 
al unor astfel de culoare Se va insista asupra realizării unui sistem diversificat, suprapus de habitate în 
cadrul rețelei ecologice asigurând astfel o creștere a diversității habitatelor în scopul susținerii unui număr 
cât mai mare de specii. 

Sunt propuse mai multe astfel de modele de coridoare ecologice, dintre care cele mai des utilizate 
vor fi cele din lungul căilor de acces, respectiv a celor de tipul limitelor de proprietăți existente în zona 
Roșia Montană. 

  
Tipuri de coridoare ecologice propuse: în lungul căilor de acces, respectiv de tipul limitelor de proprietăți 

 
Coridoarele ecologice din lungul căilor de acces vor avea următoarea structură: 

o în imediata proximitate a suprafeței carosabile se va dispune o bandă lată de până la 0,5m cu 
pietriș de calcar care pe lângă rolul de sporire a vizibilității (în special pe timp de noapte) a suprafeței 
carosabile (fie ea asfaltată sau pietruită), va reține mare parte din afluxul de substanțe de pe căile de 
acces, fiind reținut de roca poroasă;  
o surplusul de ape va ajunge în rigole pe fundul cărora se vor dispune incastrații de rocă ce vor 
diminua viteza de scurgere a apelor și vor reține parte din încărcătura acestora, formându-se astfel un 
mediu-tampon pe fundul rigolelor, care prin curățare periodică va evita colmatarea unor zone umede sau 
poluarea unor cursuri de apă; 
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o în conexiune cu rigolele, se are în vedere realizarea unui sistem de poldere care vor prelua printr-
un sistem similar „prea-plinului” surplusul de ape la ploi mari sau viituri. Dimensionarea acestora se va face 
în funcție de disponibilitatea terenului, variind de la câteva zeci de centimetri în lățime și până la câțiva 
metri. Prin această măsură se vor reface medii de zone umede care sporesc în mod considerabil indicii de 
biodiversitate și furnizează un set de servicii de o deosebită valoare (tampon termic, sistem de reținere a 
particulelor în suspensie, reținerea surplusului de ape, rol denitrificator etc.); 

 
Coridoarele ecologice de tipul limitelor de proprietăți: 
Aceste coridoare ecologice au o morfologie complexă, cuprinzând în componența lor o serie 

întreagă de habitate reprezentative de o relevanță aparte pentru speciile de floră și faună. Acest model a 
fost conceput ca urmare a observațiilor din teren asupra habitatelor dezvoltate pe limitele de proprietăți, 
multe dintre acestea marcate cu mult timp în urmă fapt ce a favorizat constituirea unui ecosistem aparte, 
caracteristică locală a zonei Roșia Montană. Particularitățile acestui tip de ecosistem constau din 
posibilitatea de a repeta unele din principalele modulele componente. 
  
 Abordări și metode pentru managementul biodiversității 
 Formele de impact asupra resurselor biodiversității vor varia pe perioada fazelor de construcție, 
exploatare și închidere a proiectului. Ca urmare, nivelul de efort posibil pentru implementarea activităților 
de management, îndreptat spre refacerea și reabilitarea habitatelor naturale trebuie să reflecte necesitățile 
din momentul respectiv al ciclului de existență a proiectului.  

La finalizarea fiecărei activități, se va întocmi un proces verbal al activității de conservare. Se va 
elabora procedura standard de lucru pentru întocmirea unei evidențe a activității de conservare. 
  
 Monitorizarea habitatelor și speciilor sălbatice 

Acest program are ca scop monitorizarea modificărilor de biodiversitate la nivel de comunitate și de 
ecosistem. Se referă în principal la eficiența menținerii suprafeței și calității habitatului și a întreținerii 
proceselor din cadrul ecosistemului. Deoarece întreținerea proceselor din cadrul ecosistemelor afectează 
direct reușita conservării biodiversității, este de dorit ca aceste procese să fie monitorizate.  

Este important de menționat faptul că monitorizarea viitoare nu va impune în general actualizarea 
întregului set de date colectate pe parcursul studiilor asupra situației de referință. În majoritatea cazurilor, 
managementul se va referi mai mult la tendințe decât la valori absolute. Valorile absolute (număr total de 
specii, densități exacte etc.) nu sunt în general necesare în activitatea de zi cu zi. Modificările indicilor 
relativi ai acestor parametri (tendințe) vor oferi informațiile de care au nevoie responsabilii de mediu pentru 
a demonstra că s-au înregistrat progrese sau în cazul în care indicatorii se apropie periculos de mult de 
valori inacceptabile. Activități de monitorizare trebuie efectuate anual.  
 
� Aspecte socio-economice, protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public, 
confort uman; 
  
 Impactul Proiectului asupra oamenilor și bunurilor  
 Proiectul va aduce comunității beneficii economice și sociale, între acestea numărându-se: 
- reabilitarea zonelor și cursurilor de apă grav afectate, 
- menținerea sau dezvoltarea locurilor de muncă,  
- construcția unor comunități moderne într-un ambient îmbunătățit,  
- creșterea semnificativă a resurselor financiare pentru autoritățile locale, precum și  
- conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric. 
  Discuțiile purtate arată că cei mai mulți locuitori din zonă, împreună cu reprezentanții aleși ai 
acestora speră ca Proiectul să îmbunătățească condițiile grele de viață din prezent, atât pentru cei care 
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optează pentru strămutare sau relocare cât și pentru cei care vor rămâne în zona Proiectului sau în 
vecinătatea acesteia.  
 
  RMGC va sprijini populația rămasă, în ceea ce privește conservarea patrimoniului cultural, 
păstrarea obiceiurilor și accesul la beneficiile rezultate ca urmare a dezvoltării economice a zonei.  
 
o Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate 
 
 Monumentele istorice și siturile arheologice situate în cadrul zonei studiate beneficiază de zone de 
protecție instituite conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.  
 
 Zona protejată a monumentelor de arhitectură cu valoare națională excepțională conform 
PUG aprobat 2002 – CENTRUL ISTORIC AL LOCALITĂȚII – COD AB-II-s-B-00270 situată în UTR3 
 În vederea instituirii zonei de protecție din cadrul centrului istoric al comunei Roșia Montană, a fost 
elaborată o documentație de planificare zonală – aprobată de Comisia Națională a Monumentelor Istorice 
prin Avizul nr. 61 din februarie 2002 și Avizul nr. 178 din iunie 2002. Zona de protecție cuprinde 35 de 
monumente istorice, intrarea în galeria Cătălina - Monulești și amplasamentul unui posibil muzeu al 
mineritului. În paralel cu prezentul PUZ, este pregătit în vederea depunerii la autoritățile în drept, Planul 
urbanistic zonal ZONA ISTORICĂ CENTRALĂ ROȘIA MONTANĂ, COMUNA ROȘIA MONTANĂ, 
JUDEȚUL ALBA elaborat de S. C. BIROU DE PROIECTARE ASAR GRUP SRL DEVA pentru UTR 3. având ca 
scop principal asigurarea cadrului regulamentar pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a 
Centrului istoric Roșia Montană, ca zonă construită cu maximă reprezentativitate pentru valoarea culturală 
a așezării, parte a sitului istoric Roșia Montană. Atingerea acestor deziderate va conduce, prin exploatarea 
resursei culturale, la afirmarea identității culturale a sitului și la transformarea sa într-un catalizator 
al regenerării economice și al reconstrucției sociale. Astfel, Planul urbanistic zonal – Centrul istoric 
Roșia Montană - PUZCP este instrumentul strategic-operațional care va oferi baza legală pentru atingerea 
următoarelor obiective:  
 Obiective strategice 
� Asigurarea dezvoltării durabile și a conservării calităților remarcabile ale sitului; 
� Protejarea valorii excepționale a sitului și transformarea sa într-un centru înfloritor al vieții urbane în 
Munții Apuseni, dezvoltat prin exploatarea patrimoniului cultural și natural; 
 Obiective operaționale 
� Reevaluarea patrimoniului cultural al sitului, cu ajutorul criteriilor și metodelor detaliate în normele 
metodologice în vigoare; 
� Unificarea și corelarea încadrării valorice – în termenii stabiliți prin LMI și PATN/III; 
� Delimitarea coerentă a sitului; 
� Protejarea cadrului vizual și a contextului istoric al sitului; 
� Stabilirea priorităților de intervenție și elaborarea unei strategii de intervenție de urgență; 
� Conservarea, protejarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului industrial: galeriile 
romane, medievale sau moderne cunoscute sau care vor fi descoperite; 
� Conservarea, protejarea și restaurarea componentelor constructive și tehnice ale elementelor de 
patrimoniu tehnic (mecanisme de control al nivelului apei în lacurile de acumulare, baraje ale acelorași 
lacuri etc.); 
� Implementarea măsurilor de conservare și potențare a caracteristicilor vizuale ale peisajului. 
� Conservarea, protejarea și restaurarea elementelor de adaptare la configurația terenului (ziduri de 
delimitare și terasare din zidărie seacă – mauri) precum și a elementelor de marcare a limitelor de proprietare 
(garduri, plantații de delimitare etc.); 
� Reabilitarea pavajelor și a altor suprafețe de călcare; 
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� Revitalizarea funcțiunilor existente și reactivarea celor dispărute; 
� Introducerea unor funcțiuni noi în acord cu necesitățile sitului; 
� Introducerea de dotări pentru programe educaționale; 
� Asigurarea, în limitele unor cerințe rezonabile, a accesului nerestrictiv pentru persoanele cu 
handicap locomotor; 
� Redistribuirea căilor de acces carosabil (dirijarea traficului major de-a lungul unei artere limitrofe 
centrului; accesul carosabil în centru, în limitele caracteristicilor morfologice ale rețelei stradale); 
� Asigurarea locurilor de parcare, atât pentru comunitatea locală (parcări de proximitate), cât și 
pentru vizitatori (parcare turistică principală în zona Pieței și altele în nucleele secundare); 
� Asigurarea accesului din Centrul istoric la toate componentele sitului (zone arheologice, zone 
construite, monumente, elemente naturale); 
� Revizuirea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și asigurarea debitului necesar prin 
identificarea și captarea unor surse suplimentare; 
� Realizarea unui sistem de canalizare complet și găsirea unei soluții pentru tratarea apelor uzate; 
� Refacerea și extinderea rețelei de distribuție a curentului electric și a celor de televiziune, telefonie 
și transfer de date, cu trasee îngropate; 
� Realizarea unor circuite de vizitare și a unor programe și activități pentru experimentarea, 
cunoașterea și înțelegerea caracteristicilor sitului; 
� Realizarea de dotări corespunzătoare fiecărei categorii de servicii turistice propuse; 
� Realizarea unui centru de primire, informare și documentare și a unor puncte secundare de 
informare turistică în principalele zone și obiective de atracție; 
� Asigurarea dotărilor auxiliare indispensabile funcționării turistice a sitului – spații de cazare, grupuri 
sanitare publice, adăposturi, dotări comerciale și de alimentație publică; 
Crearea unui sistem de semnalizare și explicitare a punctelor de interes. 
 
 Situri arheologice cu valoare de patrimoniu, protejate  

Începând cu 2001, în cadrul Programului Național de Cercetare „Alburnus Maior”, desfășurat în 
conformitate cu prevederile O.G. 43/2000, astfel cum a fost modificată, cu Începând cu 2001, în cadrul 
Programului Național de Cercetare „Alburnus Maior”, desfășurat în conformitate cu prevederile O.G. 
43/2000, astfel cum a fost modificată, cu suportul financiar conform prevederilor legale al S.C. Roșia 
Montană Gold Corporation S.A., s-au desfășurat ample cercetări arheologice cu caracter preventiv în zona 
de impact a proiectului minier „Roșia Montană”. Scopul declarat al RMGC este de a asigura condițiile 
necesare cercetării, înregistrării, protejării și valorificării publice a patrimoniului cultural din zona Roșia 
Montană, în conformitate cu prevederile O.G. 43/2000 referitoare la protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național și ale Legii 422/2001 referitoare la protejarea 
monumentele istorice. Aceste eforturi au fost făcute pentru a evita orice pierdere ireversibilă. Identificarea, 
cartarea, studierea siturilor arheologice și a clădirilor monument istoric este un obiectiv major al 
programului. Pe de altă parte, orice posibilitate de conservare a fost luată în considerare, iar construirea 
muzeului a fost prevăzută tocmai ca o parte a programului de dezvoltare durabilă a comunității umane de la 
Roșia Montană. 

Cercetările arheologice s-au desfășurat în anii 2001-2007 în următoarele perimetre: 
o Masivele Cetate, Cârnic, Jig – cercetări arheologice de subteran (arheologie minieră), respectiv 

cercetarea galeriilor antice, medievale și moderne din masivele menționate; 
o Masivele Cetate, Cârnic, Jig – cercetări arheologice de suprafață; 
o Dealul Carpeni – zonă clasată prin LMI 2004 ca zonă protejată; 
o Valea Nanului; 
o Valea Cornei și Tăul Cornei; 
o Valea Seliștei ; 
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o Zona Gura Roșiei – Piatra Albă (amplasamentul viitoarei noi localități Roșia Montană); 
o zona Țarina; 
o zona carierei de andezite Șulei și stiva de sol vegetal : 
o zona carierei de gresii de la Dâmbuț - Pârâul Porcului; 

În cazul masivului Orlea, în perioada 2004-2007 s-au efectuat cercetări arheologice preventive, în subteran 
și la suprafață, în vederea întocmirii raportului de evaluare/diagnoza urmând ca cercetarea de detaliu să se 
desfășoare în viitor, funcție de rezultatele demersurilor urmând a fi definit modul de abordare. 
Până la încheierea lucrărilor de cercetare si stabilirea statutului juridic, siturile arheologice trebuie protejate. 
Principalele rezultate ale cercetărilor desfășurate în perioada 2001-2006 în cadrul Programului Național de 
Cercetare Alburnus Maior sunt: 
� Identificarea și cercetarea unor zone de locuire romană cu edificii publice, localizate în zona 
dealului Carpeni și zona Tăul Țapului; 
� Localizarea unor așezări ale coloniștilor illiri situate în zonele Găuri-Hop, Hăbad; 
� Identificarea și cercetarea mai multor arii sacre romane, unde au fost descoperite peste 40 de 
altare votive epigrafe; 
� Cercetarea a cinci necropole romane de incinerație în zonele Hop, Tăul Cornei,Țarina, Jig, Pârâul 
Porcului și a două zone funerare Valea Nanului, Carpeni, fiind cercetate peste 1.400 de morminte; 
� Descoperirea în zona Tău Găuri a unei incinte funerare romane din sec. II-III p. Chr. în interiorul 
căreia au fost cercetate două morminte de incinerație; acest monument funerar este conservat in situ, 
clasat ca monument istoric conform LMI 2004 și va fi restaurat și amenajat ca obiectiv turistic pentru public 
(toate cheltuielile de protejare, proiectare și amenajare fiind suportate de către Roșia Montană Gold 
Corporation). 

 
Au fost emise certificate de descărcare de sarcina arheologica pentru:  

1. Certificat descărcare 1320/2001 - zona uzinei, zona Gura Cornei, zona conductei de alimentare cu 
apa, zona liniei de înaltă tensiune, zona drumului de acces la uzina 

2. Certificat descărcare 1231/2002 - Valea Seliștei, Valea Cornei, Gura Roșiei, Cârnic - suprafață 
3. Certificat descărcare 03/2004 - zona Jig-Văidoaia, zona Țarina, zona Balmoșești - Gura Minei 
4. Certificat descărcare 63/2004 - Masivul Jig subteran 
5. Certificat descărcare 64/2004 - zona Jig-Văidoaia 
6. Certificat descărcare 65/2004 - zona Țarina 
7. Certificat descărcare 66/2004 - zona Pârâul Porcului/Tăul Secuilor 
8. Certificat descărcare 67/2004 - zona Tăul Anghel 
9. Certificat descărcare 15/2006 - zona Țarina 
10. Certificat descărcare 486/2008 - zona Pârâul Porcului/Tăul Secuilor 

 În cazul zonei Cârnic, anteriorul certificat de descarcare de sarcină arheologica a fost contestat și 
anulat în instanță, în prezent fiind depus un nou raport in vederea obținerii unui nou certificat de descarcare 
de sarcină arheologică în conformitate cu prevederile legale. 

 
Se propune conservarea in situ a următoarelor monumente/situri arheologice:  

- Monumentul funerar circular datând din perioada romană și descoperit în anul 2002 în 
zona Tău Găuri,; 

- zonele protejate Carpeni (clădiri ale administrației romane utilate cu hipocaustum și zonă 
funerară) și Piatra Corbului (lucrări romane subterane produse prin utlizarea focului ca 
tehnică de derocare). 

 În ceea ca privește zonele protejate Carpeni, Piatra Corbului, Tău Găuri, precum și un număr de 6 
clădiri având statut de monument istoric, situate în afara Zonei Centrale Protejate dar în interiorul zonei 
studiate de actual proiect, în conformitate cu prevederile legale, vor fi elaborate planuri de urbanism de tip 
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PUZ-CP în scopul stabilirii dimensiunii zonei de protecție. Până la aprobarea acestor planuri, dimensiunea 
zonei de protecție este cea stabilita prin lege. 
 

RMGC va continua să asigure sprijin financiar pentru activitățile de cercetare, protecție și 
conservare ale patrimoniului cultural național, tangibil și intangibil, în semn de recunoaștere a contribuției 
deosebite a acestui domeniu de activitate la dezvoltarea durabilă a comunității umane de la Roșia 
Montană. Programul de cercetări arheologice, arhitecturale precum și de valorificare publică și științifică a 
rezultatelor va continua în anii următori. RMGC a început lucrările de reabilitare a galeriei Cătălina - 
Monulești unde, în secolul 19, a fost descoperitun lot important (10 piese) din faimoasele tăblițe cerate 
romane. Datorită neefectuării lucrărilor de întreținere, galeria s-a surpat, fiind în prezent inaccesibilă. 
Lucrările miniere necesare reabilitării au început în anul 2001, s-au desfășurat cu unele întreruperi până la 
finalul anului 2007, fiind reluate în cursul acestui an. 
  
 Monitorizarea arheologică 
 Toate lucrările efectuate până în prezent de RMGC, constând în principal din investigații geologice și 
topografice, au fost puse sub regim de monitorizare arheologică. Specialiști din cadrul Muzeului Național de 
Istorie a României, precum și din cadrul altor instituții implicate au asigurat în mod permanent asistență 
profesională pe amplasamentele unde s-au efectuat lucrări care ar fi putut afecta terenul. RMGC s-a 
angajat să asigure monitorizarea arheologică în zonă pe toată durata de desfășurare a proiectului minier. . 

 
 
 
3.8. Obiective de utilitate publică – (conform planșa 4) 
 
 
• Obiective de utilitate publică 
 

Nu este cazul. 
 
• Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren și construcții) din zonă 
 

Structura identificată pe tipuri de proprietate asupra bunului imobil se prezintă astfel: 

- 1.011,28 ha - proprietate privată a persoanelor juridice; 

- 403,81 ha - proprietate privată a persoanele fizice; 

- 93,16 ha - proprietate publică de interes național - statul român; 

- 17,66 ha - proprietate publică de interes județean - consiliul județean; 

- 79,14 ha - proprietate publică de interes local - consiliul local; 

- 29,27 ha - proprietate privată de interes local - consiliul local; 

- 16,56 ha – proprietate Culte. 
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• Determinarea circulației terenurilor între deținători în vederea realizării obiectivelor 
propuse conform planșelor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
 

TIPUL DE PROPRIETATE TOTAL 
ha % 

* STATUL ROMAN ÎN ADMINISTRAREA RNP ROMSILVA 76,65 24,14 
* COMUNEI ROȘIA MONTANĂ ȘI ORAȘULUI ABRUD 6,04 1,90 
* PERSOANE FIZICE 72,34 22,78 
* PERSOANE JURIDICE – RMGC 162,50 51,18 
* ZONA STUDIATĂ 317,53 100,00 
 
 Închiderea obiectivului Roșia Montană Gold Corporation la sfârșitul duratei de viață, sistarea 
activității miniere - în general, induce o serie de efecte directe asupra comunității învecinate precum: 
• retrocedarea terenurilor, clădirilor sau a altor bunuri către comunitate; 
• dezvoltarea de activități de «șantier» pe termen scurt în interiorul arealului comunitar; 
• realizarea de investiți în refacerea mediului. 

Pentru toate aceste elemente, comunitatea ca factor interesat și afectat trebuie să prezinte o 
decizie unitară care să fundamenteze deciziile luate de instituțiile responsabile în implementarea acestui 
proces precum și a celor care pot asigura noi mijloace și instrumente de protecție socială, diminuarea 
impactului social și dezvoltare regională. 

Scopul implicării comunității este de: 
• stabilire a modalităților de predare și utilizare a terenurilor, clădirilor sau altor bunuri generate 
sau restituite către comunitate; 
• definire a potențialului, oportunităților și modalităților de sprijinire în dezvoltare a comunității 
umane afectate și pregătirea în vederea absorbției măsurilor de diminuare a impactului social. 
 Pentru realizarea acestor deziderate este necesar ca agentul implementator prin personal specializat 
să faciliteze la nivelul comunității și indivizilor afectați o serie de procese de implicare comunitară care să 
conducă la o abordare pro-activă a comunității în soluționarea propriilor probleme. Principalele domenii de 
acțiune ca procese necesare în implicarea comunitară sunt cele de: cercetare comunitară, informare și 
relații publice, mobilizare comunitară, consultare comunitară, decizie comunitară, definirea strategiei și 
planului de acțiuni comunitare. 

Implementarea acestor procese funcție de caracteristicile comunității poate să difere ca nivel de 
timp și resurse alocate sau ca întrepătrundere cronologică între activitățile desfășurate în limitele date de 

 
Utilizarea 
actuală a 
terenului 

Proprietate 
privată 
persoane 
juridice 

Proprietate 
privată 
persoane 
fizice 

Statul 
român 

Consiliul 
Județean 

 
 
Consiliul Local 
 Culte Total 

Public Public Public Privat 
Agricol + 
construibil 

754,77 331,47 16,51 - 43,02 29,27 16,56 1.191.60 

Pădure 162,50 72,34 76,65 - 6,04 - - 317,53 
Industrie 94,01 - - - - - - 94.01 
Cai de 
comunicație 

- - - 17,66 30,08 - - 47,74 

TOTAL 1.011,28 403,81 93,16 17,66 79,14 29,27 16,56 1.650,88 
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inițierea procesului de închidere (proiectare) și finalizarea lucrărilor fizice de închidere – predare către 
comunitate. 

Personalul specializat (facilitatorii) trebuie sa parcurgă toate etapele prezentate dar în același timp 
în cadrul planificării pot integra diferite tehnici în diferite variabile care să conducă în final la atingerea 
scopului activității. 
 De aceea facilitatorii în cadrul acestei activități au obligația de a fundamenta pe parcursul 
implementării trei rapoarte: 
• raportul inițial cuprinzând rezultatul cercetării comunitare și planurile de relații publice, 
mobilizare și consultare comunitară; 
• raportul strategic cuprinzând strategia și planul de acțiuni al comunității afectate creat de 
membri acesteia prin facilitarea personalului specializat, precum și elemente semnificative legate de 
implementare (probleme ivite și modalitățile de soluționare, respectarea și schimbările efectuate în planurile 
inițiale – motivații, propuneri de noi măsuri, strategia de ieșire și alte aspecte considerate relevante); 
• raportul final cuprinzând indicatorii de impact și performanță realizați în îndeplinirea scopului 
activității și situația implementării planurilor inițiale.  

Implicarea comunității în rezolvarea propriilor probleme nu se realizează de la sine. 
Aceasta apare atunci când sunt conștientizate problemele, sunt definite și cunoscute scopurile 

comune. In acest sens este nevoie ca responsabilitatea să fie preluată de personal specializat în domeniul 
facilitării sociale (facilitator). 

Cel mai important rol al facilitatorului este acela de a dezvolta parteneriate (formale sau informale) 
bazându-se pe încrederea comunității în propriile forțe. Împărtășirea informațiilor și ideilor precum și atitudinea 
deschisă și prietenoasă creează bazele unei relații de colaborare eficiente. Facilitatorul construiește încrederea 
și implicarea comunitară prin: învățarea oamenilor să se gândească la modalitățile în care își împărtășesc 
informațiile și resursele, organizând ședințe de brainstorming pentru a colecta toate ideile comunitare fără 
constrângeri și bariere, explicând și ajutând la găsirea răspunsurilor la diverse probleme și întrebări care apar în 
cursul discuțiilor, având grijă ca toată lumea să cunoască deciziile luate implicând în discuție persoanele tăcute, 
păstrând discuțiile și întâlnirile axate pe obiectivele grupului, ținând cont că în locul consensului facil sunt 
preferate controversele constructive.  
 Abilitățile unui facilitator pot determina succesul unui grup comunitar apelând la imparțialitate, 
dezvoltând încrederea comunitară și ghidând grupul spre scopurile comune. 
In momentul lansării închiderii minei este nevoie în primul rând de informarea și subsecvent acesteia de 
implicarea comunității. 

Pentru aceasta construirea unui plan de relații publice este absolut necesar pentru reușita 
activității. Acesta urmărește obținerea suportului și a creșterii mobilizării din partea publicului precum și 
crearea unor atitudini pozitive vizavi de programul de închidere. Un nou program trebuie perceput de către 
public ca fiind un potențial avantaj și o autoresponsabilizare de care comunitatea poate să beneficieze 
dacă exploatează elementele pozitive ale acestei închideri. 
Informarea și consultarea comunitară trebuie să se realizeze înainte, în timpul și după lansarea închiderii 
fizice. Obiectivul principal este prezentarea programului, obținerea suportului și maximizarea implicării 
comunitare. 
 Pentru a fi eficientă publicitatea-informarea asupra închiderii trebuie să acopere următoarele 
aspecte: 
• expunerea programului ce se intenționează a se derula (eventual repetat de mai multe ori și 
prin mai multe mijloace pentru ca un număr cât mai mare de persoane să îl cunoască și să îl înțeleagă); 
• derularea unei campanii de informare înaintea lansării închiderii fizice; 
• povestirea unor experiențe de către persoane care au derulat astfel de programe; 
• urmărirea reacțiilor și a acceptării comunitare – contabilizarea indicatorilor de informare și 
penetrare; 
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• expunerea unor închideri asemănătoare încununate de succes; 
• scoaterea în evidență a avantajelor pentru comunitate; 
• urmărirea tendințelor, sondarea gradului de informare, atitudinea față de informații, opinii și 
adaptarea mijloacelor de informare; 
• expunerea unor studii de caz și a unor exemple de comunități care au reușit. 
 
 Mobilizarea comunitară 

Comunitățile trebuie să fie mobilizate pentru ca indivizii și diferitele grupuri de interes să poată 
lucra împreună la modificările care conduc la beneficii asupra nevoilor sociale, financiare, emoționale și 
fizice ale cetățenilor. 

Mobilizarea comunității nu este un proces care se petrece de la sine, acesta trebuie inițiat și 
susținut. 

Mobilizarea comunității începe atunci când: cetățenii se organizează pentru a lua o poziție, 
comunitățile au nevoie de schimbări determinante, publicul este preocupat asupra problemelor și are 
nevoie de colaborare între grupurile comunitare și indivizi, comunitatea în ansamblul ei este implicată în 
situație, liderii comunitari sunt recunoscuți și susținuți, eforturile pentru schimbare sunt menținute și după 
ce coalițiile se desființează. 

Factorii care garantează motivarea comunității și indivizilor sunt: relevanța – scopul este bazat pe 
ceea ce vreau cetățenii, accesibilitatea – participarea publicului se realizează ușor, publicitate – cetățenii 
trebuie să fie informați despre scopul programului și despre rezultatele parțiale, implicare – un program de 
succes necesită timp și conștiința cetățenilor asupra implicării lor în realizarea obiectivelor. 

Alte modalități de întărire a mobilizării comunitare sunt: stabilirea unei identități clare a cadrului de 
închidere și a proceselor ce se desfășoară în cadrul acesteia, stabilirea clară a priorităților, stabilirea unor persoane 
cheie, respectarea termenelor limită stabilite pentru fiecare sarcină, implicarea în acțiuni a instituțiilor cheie, a 
principalilor factori de decizie din comunitate. 
 
 Consultarea comunitară 

Obiectivul este de a identifica nevoile oamenilor și metodele de satisfacere a acestora prin 
participarea efectivă a acestora la identificare. Prin participarea oamenilor la procesul de identificare se 
creează mult mai multe șanse de a găsi soluții adecvate care să fie acceptate de către grupul țintă. Baza 
dezvoltării este oferită de către punerea în practică a acțiunilor de satisfacere a nevoilor identificate de 
către comunitate. 

Consultările iau în general forma discuțiilor cu membrii grupurilor țintă, în scopul de a afla diversele 
opinii. Trebuie să se acționeze pentru: identificarea nevoilor grupului țintă lucrând cu membrii aparținând 
grupurilor, a determina membrii grupurilor să se reunească în scopul discutării propriilor nevoi, a încuraja 
membrii grupurilor țintă pentru a se întâlni și a găsi idei și soluții la problemele proprii. 
 Oricare ar fi metoda aleasă, este esențial ca aceasta să fie una activă. Necesitatea contactelor 
personale, a convocărilor și ajutorului nu trebuie să fie subestimată. 

În urma consultărilor se generează soluții, acesta fiind un proces de gândire creativă, deoarece cea mai 
bună decizie va rezulta dacă toate posibilitățile au fost luate în considerare. 
 
 Decizia comunitară 
 Calitatea deciziei depinde de cunoașterea cerințelor soluțiilor respective. Luarea deciziilor se va face 
după judecarea și analizarea soluțiilor din punct de vedere al: aplicabilității, fezabilității, avantajelor, 
dezavantajelor, riscurilor și oportunităților. 
 Pentru constituirea planului de acțiune pentru implementarea deciziei trebuie acordată atenție 
proiectării acestuia și evaluării rezultatelor. 
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Evaluarea deciziei se face atât pe parcursul implementării deciziei cât și după finalizarea 
implementării. Se impun câteva condiții: 
a. cei implicați în luarea deciziei trebuie să fie implicați și în evaluarea ei; 
b. evaluarea trebuie să fie planificată. Metodele de evaluare folosite trebuie să fie în 
concordanță cu scopul, obiectivele, propuse inițial. Dacă nu sunt planificate, cetățenii pot fi suspicioși în 
legătură cu motivele evaluării; 
c. evaluarea este un proces continuu. Feed-back-ul poate fi utilizat pentru a face modificările 
necesare în cazul în care rezultatele nu sunt la nivelul așteptărilor. 
 
 Strategia și planul de acțiune 
 Întreaga activitate desfășurată pe parcursul proceselor prezentate anterior trebuie să se concentreze 
și să se evidențieze în cadrul unui document unitar care să se constituie în baza planificării activităților 
comunitare viitoare. 

Sintetic în cadrul strategiei se vor prezenta: principalele caracteristici ale comunității și specificității, 
analiza succintă a evoluției comunității, scopul realizării strategiei, obiectivul general și obiectivele specifice 
ale comunității, direcțiile și domeniile principale de acțiune, indicatori obiectivi de atins – ținte, modalitățile 
de monitorizare și evaluare propuse pentru urmărirea evoluției în atingerea obiectivelor, construcțiile 
instituționale și organizatorice pentru implementare, resursele alocate sau modalități de atragere de noi 
resurse în toate formele necesare implementării (financiare, umane, bunuri etc.). 

Documentul unitar realizat prin facilitare comunitară va trebui să fie recunoscut în întregul său de 
toți actorii comunitari implicați în procesele anterioare și prezentat instituțiilor interesate ca documentul în 
care se regăsesc atât deciziile comunitare cât și angajamentele respectivei comunități. 
 Așa cum s-a precizat în prima parte, procesul de implicare a comunității în închiderea minelor este o 
parte inițială a procesului de diminuare a impactului social urmare a restructurării minere. In activitatea 
desfășurată la nivelul comunității trebuie să se aibă în permanență în vedere integrarea cu măsurile 
generale de la nivel național și regional de diminuare a impactului social. 

Resursele de finanțare necesare pentru implementarea măsurilor de atenuare a impactului social la 
închiderea obiectivului minier Roșia Montană Gold Corporation estimate la circa 2,7 milioane dolari vor fi 
alocate în totalitate din resursele proprii ale companiei miniere, respectiv S.C. ROȘIA MONTANĂ GOLD 
CORPORATION S.A.  

Succesul implementării acestor măsuri presupune demararea etapelor de cercetare comunitară, 
planului de informare și relații publice, mobilizării comunitare, consultării comunitare, adoptării deciziei 
comunitare, precum și a strategiei și planului de acțiune cu trei ani înaintea închiderii propriu-zise obiectivului. 
 
Rezumatul beneficiilor publice ale Proiectului  
 

Planul de afaceri al proiectului minier prevede beneficii totale de peste 4 miliarde de dolari pentru 
economia României. 

Dintre aceștia, 1.8 miliarde USD vor intra direct la bugetul de stat. Aceste fonduri sunt constituite 
din dividendele obținute, statul român deținând indirect 19.3% din acțiunile companiei RMGC, redevențe 
plătite de RMGC, precum și alte taxe și impozite achitate direct către bugetul statului, local, regional și 
național. 

Restul de 2.4 miliarde USD reprezintă bani ce vor fi cheltuiți în România pentru resurse umane, 
construcții, energie electrică, materiale, transport, reactivi, piese de schimb și altele. Aceste sume 
reprezintă o investiție directă în economia României și vor ajunge la forța de muncă, întreprinzătorii și 
companiile românești ce vor furniza produse și servicii pentru RMGC, în faza de construcție și cea de 
operare. 
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Investiția necesară pentru a realiza proiectul minier de la Roșia Montană este de aproximativ 1.7 
miliarde de dolari. Din aceștia, aproximativ 400 milioane au fost deja investiți de RMGC. Faza de 
construcție va mai aduce încă 876 milioane de dolari, iar diferența de aproximativ 500 milioane este 
planificată a fi cheltuită în fazele de dezvoltare și în cea de închidere a minei. 

Proiectul va genera venituri directe și indirecte provenite din dividende, taxe, impozite și redevențe 
și va crea noi de locuri de muncă atât în domeniul construcției și operării minei, cât și în domeniul 
activităților auxiliare. Aceste beneficii se vor ridica la suma de aproximativ 1,8 miliarde dolari SUA pe 
perioada de derulare a proiectului, care vor reveni bugetului central și local fără investiții guvernamentale 
directe din partea României și fără angajarea de garanții guvernamentale reprezentând cheltuieli efectuate 
in Romania cu echipamente, materiale, servicii, impozite și taxe, forța de munca însumează peste 4 
miliarde dolari SUA, reprezentând 56% din veniturile generate de proiect 
 Proiectul Roșia Montană reprezintă o investiție directă de peste două miliarde de dolari în 
economia României. Raportat la comunitatea în care se desfășoară, proiectul va avea un impact economic 
semnificativ, pentru că va crea locuri de muncă, directe și indirecte, va deschide noi oportunități de afaceri 
și va aduce contribuții importante la bugetele locale și de stat. 
 
 
4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 
•  Înscrierea amenajării și dezvoltării urbanistice propuse a zonei de studiu în prevederile planurilor 
urbanistice generale  
 
 Prezentul P.U.Z. respectă prevederile și propunerile cuprinse în P.U.G. - uri și regulamentele de 
urbanism pentru unitățile teritoriale de referință astfel: 
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- Imobilul aflat în teritoriul administrativ al comunei Roșia Montană se încadrează în următoarele 
unități teritoriale de referință: 
•  UTR 1 – zonă industrială cu funcțiuni complementare; 
•  UTR 2 – zonă de protecție a zonei industriale; 
•  UTR 3 – zonă construită protejată cu valori de patrimoniu; 
•  imobile situate în extravilan cu destinația arabil, curți-construcții, cimitire, drumuri, fânaț, păduri, 
ape, neproductiv; 
 
- Imobilul aflat în teritoriul administrativ al orașului Abrud se încadrează în următoarele unități 
teritoriale de referință:  
• UTR 2*1– industrie cu funcțiuni complementare; 
• UTR 2*2 – industrie cu funcțiuni complementare; 
• teren situat in extravilanul orașului Abrud avind destinația arabil, curți-construcții, drumuri, fânaț, 
păduri; 
 
- Imobilul aflat în teritoriul administrativ al comunei Bucium se încadrează la:  
imobil situat în extravilan cu destinația: arabil, curți-construcții, drumuri, fânaț, păduri; 
 
• Categorii principale de intervenție, care să susțină materializarea programului de dezvoltare 
 
 O problemă esențială este asigurarea unei dezvoltări durabile  
 Proiectul de exploatare miniera Roșia Montană înseamnă opțiunea reconstrucției cadrului social și 
economic al zonei și se bazează pe exploatarea eficient - comercială a resurselor de aur și argint de la 
Roșia Montană, folosind tehnologii și practici acceptate în industria minieră internațională și care răspund 
cerințelor unei dezvoltări economice durabile. Noua mină se va confrunta cu moștenirea de mediu, cu 
provocarea de a remedia 2.000 de ani de poluare a factorilor de mediu și de a se conforma standardelor de 
mediu ale României, Uniunii Europene și Băncii Mondiale. Proiectul Roșia Montană este mai mult decât o 
simplă mină. Proiectul include păstrarea identității culturale (studii arheologice, evaluări, catalogări și 
activități de conservare a vestigiilor, crearea unui muzeu și a unui circuit turistic), relocarea comunitară 
(asociată cu construirea unei noi așezări, cu toate instituțiile aferente, inclusiv dispensare și școli), 
corectarea impactului istoric negativ asupra mediului și sprijin în dezvoltarea comunităților locale. 

Roșia Montană are potențialul de a fi un exemplu de succes al modului în care capitalul privat și 
inițiativa privată colaborează cu autoritățile locale și alte părți interesate pentru a rezolva problema 
moștenirii lăsată de anii în care activitățile miniere au tratat impropriu aspectele de mediu și pentru a crea 
premisele unei dezvoltări durabile. 
 Noul Proiect Roșia Montană va dezvolta amplasamentul existent al minei pentru a crea, în 
domeniul mineritului aurifer, un proiect modern și viabil din punct de vedere economic și financiar, cu un 
mediu înconjurător sănătos și durabil. Datorita resurselor naturale disponibile și responsabilității cu care 
acestea vor fi exploatate, Roșia Montană va deveni din nou un centru minier de clasă mondială. De data 
aceasta însă, Proiectul va fi dezvoltat și condus conform unei Românii guvernate de legi ale secolului XXI, 
după un management de mediu al secolului XXI cu recomandările internaționale (așa cum sunt ele 
enunțate in „Equator Principles”;  

Proiectul Roșia Montană trebuie să fie un exemplu pentru comunitatea internațională despre felul 
în care capitalul privat și inițiativa privată pot colabora cu autoritățile locale și alte părți interesate pentru a 
rezolva moștenirea lăsată de anii în care activitățile miniere au tratat aspectele de mediu într-un mod 
neprietenos și pentru a crea baza unei viitoare dezvoltări durabile. Pentru realizarea acestui deziderat 
Proiectul Roșia Montană trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile așa cum se aplica ele în minerit 
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și activitățile conexe, în conformitate cu declarația și ghidul de la Berlin, United Nations Environmental 
Program, 2002 și raportul ”Breaking new ground”. 
 Dacă considerăm că dezvoltarea durabilă integrează problemele sociale, economice și de mediu în 
vederea dezvoltării pe termen lung a unei comunități, atunci,un proiect minier conceput ca proiect de 
dezvoltare durabilă trebuie să privească dezvoltarea, operarea și închiderea activităților proiectului ca fiind 
acceptabile din punctul de vedere al protecției mediului și al securității sociale. Aspectul critic al unui proiect 
minier care își propune să asigure dezvoltarea durabilă a comunității este acela de a garanta faptul că 
beneficiile proiectului vor fi folosite pentru dezvoltarea regiunii, în așa manieră încât regiunea să 
supraviețuiască mult timp după închiderea minei. 

Mineritul care se încadrează în jaloanele dezvoltării durabile este susținut de un cadru legislativ 
specific: 
• legea minelor; 
• legea mediului; 
• legea ariilor protejate; 
• legea apelor; 
• codul silvic; 
• legi specifice pentru utilizarea substanțelor periculoase si a substanțelor radioactive; 
• reglementari si norme internaționale: Principiile Equator și politicile International Finance 
Corporation (IFC), reglementările Băncii Mondiale, Agenda 21, reglementările UNEP (United Nations 
Environment Programe). 

Toate acțiunile prevăzute în actualul PUZ se vor supune acestor norme, legi, reglementări și bune 
practici. Menținerea zonei de influență a noii reședințe de comună va putea fi stimulată prin amplificarea și, 
mai ales, îmbunătățirea nivelului de dotare cu obiective de utilitate publică și servicii potrivite rangului IV a 
localității. Având în vedere complexitatea problemelor ridicate de dezvoltarea urbanistică a zonei sunt 
necesare o serie de categorii principale de intervenție, care să susțină materializarea programului de 
dezvoltare durabilă astfel : 
• Se instituie interdicții temporare și permanente de construire conform Regulamentului de urbanism. 
• Efectuarea cercetării arheologice preventive, în funcție de stadiul de dezvoltare a Proiectului de 
exploatare miniera, în zonele cu patrimoniu arheologic și parcurgerea procedurilor prevăzute de lege 
pentru utilizarea acestor zone în scopul Proiectului (descărcarea de sarcina arheologica a zonelor cu 
patrimoniu arheologic identificat, în vederea amplasării obiectivelor Proiectului);  
• Construirea de noi centre religioase, în locul bisericilor sau caselor de rugăciune care vor fi 
dezafectate, cu acordul comunității locale;  
• Desființarea și mutarea cimitirelor și mormintelor trebuie să urmeze procedura prevăzută de lege și 
de normele de igienă și sănătate publică: Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, republicată, Ordinul 536/1997 emis de 
Ministerul Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al 
populației, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. 
• Includerea in intravilanul U.A.T.-urilor relevante a unor suprafete de teren 
 
Priorități de intervenție  
 Obiectivul principal al P.U.Z. împreună cu R.U.L. aferent, constă în asigurarea cadrului de 
desfășurare a acțiunilor sociale și economice proprii de dezvoltare durabilă a localității prin valorificarea 
resurselor naturale în condiții de prezervare și îmbunătățire a calității mediului având în vedere următoarele 
priorități: 
• stabilirea intravilanelor astfel încât să asigure terenuri pentru dezvoltarea locuirii și a activităților 
economice prezente și viitoare în concordanță cu potențialul și tradițiile din zonă; 
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• rezolvarea regimului juridic și asigurarea terenurilor pentru dezvoltarea locuirii și a activităților 
economice prezente și viitoare; 
• se recomandă materializarea prevederilor planului urbanistic zonal pentru noua reședință de comună 
Roșia Montană și a proiectelor tehnice; 
• asigurarea unui sistem de protecție eficient a elementelor naturale și de patrimoniu, istoric, 
arhitectural și arheologic prin stabilirea zonelor de protecție a acestora și a reglementărilor 
corespunzătoare, precum și punerea în valoare a acestora; 
• realizarea lucrărilor de combaterea fenomenelor generate de factorii de risc natural și tehnologic; 
• încadrarea efectelor surselor de poluare în limitele legale și asigurarea reconstrucției ecologice; 
• asigurarea unei bune desfășurări a circulației rutiere și a transporturilor; 
• dezvoltarea infrastructurii. 
 
Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate eventuale restricții  
 
 În concluzie, în calitate de elaborator al studiului considerăm că: 
• dezvoltarea comunei Roșia Montană este determinată de menținerea și amplificarea activității 
miniere; 
• exploatarea minieră propusă va substitui mai profitabil pentru teritoriu și comunitatea care-l locuiește 
valorificarea agricolă, forestieră și minieră de până acum; 
• investiția de capital este esențială atât în minerit cât și în infrastructura localității; 
• prin edificarea unei infrastructuri complexe a teritoriului care să se constituie în osatura economiei de 
perspectivă, dezvoltarea turismului ca ramură economică de perspectivă în regiune și formarea în timp a 
resurselor umane capabile de o reconversie rapidă, constituie pilonii de bază pentru o dezvoltare durabilă 
pentru generațiile viitoare; 
• proiectul va aduce beneficii directe în domeniul îmbunătățirii și atenuării unei proporții însemnate a 
impactului negativ produs de lucrările miniere vechi, fără astfel de măsuri de remediere, factorii de mediu 
din zona vor rămâne în continuare afectați pentru o perioada foarte mare de timp. 
• materializarea noii reședințe de comună Roșia Montană conferă o șansă unică de realizare a unei 
localități model din punct de vedere al calității fondului construit, a dotărilor și serviciilor comunale și chiar 
interzonale. 
  
EXPLICITAREA COMPLETĂRILOR ȘI ACTUALIZĂRILOR DIN CONȚINUTUL ACTUALULUI PROIECT 
DE PLAN PUZ 
 Prezentul PUZ, comparativ cu cel precedent aprobat în 2002, este rezultatul detalierii Proiectului 
precum si accentuarii măsurilor de protecție și cuprinde reglementarea detaliată a dezvoltarii Proiectului, 
spre deosebire de varianta din 2002 care a cuprins informatii privind dezvoltarea Proiectului în 2 etape, cu 
focus pe etapa I și a menționat ca proiecție în viitor etapa a II-a de dezvoltare, etapa incluzand dezvoltarea 
carierelor Orlea si Jig. 
 Planul Urbanistic Zonal pentru Zona de Dezvoltare Industrială Roșia Montană Gold Corporation S.A. 
a fost inițiat, elaborat și aprobat pentru prima dată în anul 2002. Pentru acest plan au fost obținute toate 
avizele și acordurile necesare conform legislației. Acest PUZ a fost aprobat de Consiliul Local al comunei 
Roșia Montană, de Consiliul Local al orașului Abrud și de Consiliul Județean Alba. De asemenea, pe baza 
Analizei de mediu ca parte integrantă a PUZ, Inspectoratul pentru Protecția Mediului Alba Iulia a emis, 
pentru acest plan, Acordul de mediu nr. 181/03.07.2002.  

PUZ elaborat și aprobat în anul 2002 prevede, pentru arealul considerat, următoarele funcțiuni: 
zonă industrială, zonă de depozitare, zonă căi de comunicație, zonă de echipare tehnico-edilitară, zonă de 
protecție și zonă de locuit. 
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În perioada derulării procesului de evaluare a impactului asupra mediului pentru Proiectul Roșia 
Montană, în vederea obținerii acordului de mediu, au fost efectuate modificări ale proiectului minier în 
vederea diminuării impactului negativ al activităților de extracție și de procesare propuse, în special asupra 
zonei protejate și a monumentelor naturale din areal. 
 Principalele modificări ale proiectului Roșia Montană sunt minore și au un impact pozitiv asupra 
mediului natural și construit. Aceste modificări aduse proiectului constau în: 
- Extragerea minereului din patru cariere, Cetate, Cârnic, Jig și Orlea, în loc de două, Cetate și Cârnic. În 
acest sens se precizează că în Planul Urbanistic General pentru Comuna Roșia Montană și în PUZ Zona 
de dezvoltare industrială Roșia Montană, elaborate și 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 și Orlea au fost luate în considerare ca o fază viitoare a dezvoltării activității 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 și PUZ din anul 2002 este declararea capacității anuale 
de producție 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 Roșia Montană, unde se fac precizări clare asupra 
zonelor urmând a fi exploatate, respectiv cele patru cariere: Cetate, Cârnic, Jig și Orlea. 
- Remodelarea carierelor de exploatare în scopul extinderii Zonei protejate Centrul Istoric Roșia 
Montană. 
- Micșorarea suprafețelor haldelor de roci sterile Cetate și Cârnic, având în vedere noile prevederi ale 
Planului de închidere a viitoarei exploatări și de reabilitare a mediului din zonele afectate, prin reumplerea 
carierelor Cârnic, Orlea și 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. 85/2003cu modificările 
și completările ulterioare, care interzic blocarea unor resurse minerale prin rehaldare. 
- Remodelarea traseelor unor drumuri industriale prin ocolirea zonei protejate, în vederea reducerii 
impactului asupra Centrului Istoric Roșia Montană. 
- Introducerea unei conducte de alimentare cu apă din râul Arieș. 
- Reducerea suprafeței zonei industriale aferente Proiectului Roșia Montană în favoarea instituirii și 
extinderii zonei de protecție a Zonei protejate Roșia Montană. 

În vederea asigurării cadrului legal de realizare a modificărilor propuse prin noua variantă a 
Proiectului Roșia Montană, în anul 2006 a început elaborarea prezentului plan urbanistic zonal,„Plan 
Urbanistic Zonal - Zona de Dezvoltare Industrială Roșia Montană”. În acest PUZ s-a evaluat dezvoltarea 
activităților industriale pe termen lung, de circa 25 ani, aferente proiectului minier Roșia Montană, pentru 
toate fazele: construcție, operare, închidere/reabilitare și post închidere. 

Proiectul minier Roșia Montană prevede dezvoltarea exploatării miniere de aur și argint in zona 
studiata de prezentul proiect de plan precum și o serie de alte obiective legate de patrimoniul cultural, de 
dezvoltarea socială și economică a zonei, de protecția mediului și de dezvoltarea infrastructurii. Planul 
urbanistic zonal include atât obiectivele propriu-zise ale proiectului, cât și regulamentul de urbanism pentru 
amplasarea facilităților necesare desfășurării activităților industriale.  
 În actualul proiect de plan s-au actualizat datele cu privire la regimul juridic și 
gospodăriile/terenurile achiziționate de RMGC, precum si datele referitoare la situatia socio-
economica din zona de studiu. 
 În particular, au fost analizate și prevederile proiectului minier referitoare la defrișările 
necesare pentru dezvoltarea activităților industriale propuse.  
                                                   
 


