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Proces verbal nr. 61/ 22.03.2007, 

 
 
Incheiat astazi, 22 martie 2007 cu ocazia intalnirii Grupului de Lucru pentru 

derularea procedurii de Evaluare de mediu, avand ca scop intocmirea Raportului de mediu 
pentru planul „Modificare PUZ - zona industriala Rosia Montana”. 

In cadrul acestei intalniri, pe ordinea de zi sunt urmatoarele puncte: 

• Stabilirea criteriilor pentru determinarea efectelor potentiale semnificative asupra 
mediului pentru cei 13 factori/aspecte de mediu; 

• Categorii de impact; 

• Probleme de mediu actuale identificate pentru zona industriala Rosia Montana. 
Sedinta este deschisa de domnul Hadrian Bobar care roaga participantii sa se 

prezinte. 
Doamna Stefania Chiriac reaminteste intalnirea precedenta a grupului de lucru in 

care s-a facut o prezentarea generala a procedurii de evaluare de mediu pentru planuri si 
programe si s-a stabilit continutului Raportul de mediu. Intre timp s-au completat anumite 
capitole care vor fi prezentate in continuare. 

Capitolul introductiv cuprinde informatii generale privind Raportul de mediu pentru 
planul urbanistic zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare 
industriala S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. S-a mentionat ca PUZ analizat a fost 
elaborat pentru asigurarea cadrului legal de realizare a modificarilor propuse in noua 
varianta a Proiectului minier Rosia Montana. S-a specificat de asemenea, ca pentru 
Proiectul minier Rosia Montana, care face obiectul planului evaluat in Raportul de mediu au 
fost elaborate si depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Alba, la data 15 mai 2006, 
Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si planurile de management de 
mediu si social, in vederea obtinerii acordului de mediu. 

Capitolul 1 cuprinde si o prezentare a procedurii din Romania pentru evaluarea de 
mediu pentru planuri si programe, ca rezultat al transpunerii Directivei UE privind Evaluarea 
(Strategica) de Mediu si un rezumat al continutului Raportului de mediu. . 

Prezenta intalnire a Grupului de lucru se incadreaza in etapa de definitivare a 
planului si de realizare a raportului de mediu, care se bazeaza pe sprijinul si contributia 
membrilor grupului de lucru. Dupa aceasta etapa va urma supunerea proiectului de plan si 
a raportului de mediu dezbaterii publice, in vederea aprobarii planului. 

 
In Capitolul 2 se prezinta principalele modificari care apar in noul PUZ pentru zona 

industriala fata de PUZ elaborat si aprobat in 2002 tot pentru Zona industriala Rosia 
Montana si care sunt: 

• Extragerea minereului din patru cariere in loc de doua; 

• Remodelarea carierelor de exploatare in scopul extinderii Zonei protejate Centrul 
Istoric Rosia Montana de la 15 ha (in 2002) la 135 ha in prezent; 

• Micsorarea suprafetelor haldelor de roci sterile Cetate si Carnic, prin reumplerea 
carierelor Carnic, Orlea si Jig cu roca sterila si mentinerea carierei Cetate deschisa 
pentru conformare cu prevederile Legii Minelor, care interzic blocarea unor resurse 
minerale prin rehaldare; 

• Remodelarea traseelor unor drumuri industriale prin ocolirea zonei protejate, in 
vederea reducerii impactului asupra Centrului Istoric Rosia Montana; 

• Introducerea unei conducte de alimentare cu apa din raul Aries; 

• Reducerea suprafetei zonei industriale aferente Proiectului Rosia Montana in 
favoarea instituirii si extinderii zonei de protectie a Zonei protejate Rosia Montana. 
In subcapitolul privind „Legatura cu alte planuri si programe, acestea sunt prezentate 

in 2 sectiuni: planuri si programe la nivel local si planuri si programe la nivel regional. 
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La nivel local sunt incluse planurile de urbanism ale localitatilor Rosia Montana, 
Bucium, Abrud si Campeni 

In ceea ce priveste comuna Rosia Montana, pe teritoriul careia se afla cea mai mare 
parte a zonei industriale, Planul Urbanistic General Rosia Montana fost elaborat in paralel 
cu PUZ din anul 2002, toate prevederile specifice din PUG fiind preluate in PUZ. PUG 
Rosia Montana a fost aprobat si avizat in anul 2002.  

Pe teritoriul administrativ al orasului Abrud se va afla o portiune din iazul de 
decantare a sterilelor de procesare, iazul secundare de retentie si lagunele de tratare. 
Planul Urbanistic General Abrud, actualizat, include aceste facilitati aferente zonei 
industriale.  

Pe teritoriul administrativ al orasului Campeni se va realiza captarea de apa din raul 
Aries si va fi amplasata o portiune din conducta de alimentare cu apa. Planul Urbanistic 
General Campeni este in curs de actualizare.  

Pe teritoriul administrativ al comunei Bucium se va afla un drum de acces aferent 
zonei industriale. Planul Urbanistic General Bucium, aprobat in urma cu 10 ani, necesita 
actualizarea in acord cu dezvoltarea prezenta si viitoare a teritoriului administrativ al 
comunei. In prezent, din lipsa de fonduri, Consiliul Local Bucium nu a initiat actualizarea 
PUG. In momentul in care va incepe procesul de actualizare a PUG Bucium, S.C. Rosia 
Montana Gold Corporation S.A. va solicita includerea drumului de acces de pe teritoriul 
comunei Bucium.  

Un alt plan la nivel local este „Planul de incetare al activitatii la Mina Rosia Montana” 
care a fost avizat de Ministerul Economiei si Comertului, precum si de Inspectoratul 
Teritorial pentru Resurse Minerale Alba. Ministerul Economiei si Comertului a transmis 
planul la Agentia Nationala de Resurse Minerale care va lua decizia privind inchiderea 
exploatarii miniere. Pentru acest plan, APM Alba a emis un aviz de mediu. 

Fondurile necesare pentru implementarea planului vor trebui asigurate de la bugetul 
de stat, pe baza unei Hotarari a Guvernului Romaniei.  

D-na Chiriac pune in discutie problema daca banii alocati pana in prezent pentru 
inchiderea minei vor fi suficienti. 

Din categoria planurilor la nivel local face parte si Planul Local de Actiune pentru 
Mediu (PLAM) al judetului Alba, care cuprinde o serie de obiective de mediu pentru 
activitatile/facilitatile miniere, precum si actiuni necesare pentru atingerea acestor obiective. 
Obiectivele de mediu si actiunile mentionate se refera la protectia calitatii apelor si a solului.  

Se mentioneaza ca masurile tehnice si operationale pentru reducerea/eliminarea 
poluarii mediului prevazute in planurile de management de mediu, care fac parte integranta 
din Proiectul minier Rosia Montana, includ serii de actiuni concrete pentru atingerea 
obiectivelor de mediu stabilite de PLAM pentru activitatile/facilitatile miniere, precum si 
pentru atingerea altor obiective de mediu stabilite prin PLAM. 

Alt plan local considerat ca avand legatura cu PUZl analizat este „Planul Judetean 
de Gestionare a Deseurilor Alba” elaborat in anul 2002, care prezinta o diagnoza corecta a 
practicilor si tehnicilor concrete utilizate in gestionarea deseurilor municipale si industriale la 
nivelul judetului, fara a include si solutii concrete la problemele ridicate. Acest plan nu se 
refera insa la deseurile din minerit.  

Din categoria proiectelor privind gestionarea deseurilor in zona de interes este 
proiectul „Sistem de colectare selectiva si amenajare statie de transfer in zona Abrud, 
Rosia Montana, Bucium, Ciuruleasa”, care va fi finantat prin programul PHARE CES 2004. 
In prezent este in curs de desfasurare faza de proiect tehnic pentru aceasta investitie. 

In anul 2005, Consiliul Judetean Alba a initiat elaborarea unui Studiu de fezabilitate 
la nivelul intregului judet pentru organizarea unui Sistem de management integrat al 
deseurilor in Judetul Alba. In a doua parte a anului 2006, acest studiu a fost finalizat, 
neexistand insa o Hotarare a Consiliului Judetean pentru promovarea solutiilor 
recomandate.  
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Pentru rezolvarea acestei probleme, incluzand aici si posibilitatea asigurarii unei 
finantari, Consiliul Judetean Alba a hotarat participarea in 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, finantat din fondurile de 
preaderare ISPA se afla in stadiul de selectie a consultantului. 

In subcapitolul referitor la planurile la nivel regional au fost analizate Planul Regional 
de Actiune pentru Mediu (PRAM) – Regiunea 7 Centru si Planul Regional pentru 
Gestionarea Deseurilor (PRGD).  

PRAM cuprinde o serie de obiective de mediu generale si specifice, la nivel regional, 
pentru activitatile/facilitatile miniere, precum si actiunile necesare pentru atingerea acestor 
obiective. Obiectivele de mediu si actiunile mentionate in PRAM, sunt similare cu cele din 
PLAM referindu-se la protectia calitatii apelor si a solului. Pentru atingerea acestor 
obiective, in  planurile de management de mediu, care fac parte integranta din Proiectul 
minier Rosia Montana sunt incluse o serie de actiuni concrete. 

In perioada 2002-2004, in cadrul proiectului de twinning Romania-Germania (RO 
2001/IB/EN/01) desfasurat in cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor a fost 
elaborat Planul model de gestionare a deseurilor pentru Regiunea 7. 

Incepand cu 1 august 2006, in cadrul proiectului de Asistenta Tehnica pentru 
Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deseurilor (PHARE/2004/016- 
772.03.03/04.01) a fost revizuita versiunea planului pentru Regiunea 7 Centru, iar in luna 
decembrie 2006 a fost redactata versiunea finala a acestui plan. 

Din pacate, PRGD nu include prevederi pentru gestioanrea deseurilor rezultate din 
activitatile miniere.  

Tot in Cap. 3 se prezinta succint continutul si obiectivele principale ale planului. 
Deoarece acest PUZ si si Regulamentul de urbanism reglementeaza amplasarea si 
operarea obiectivelor industriale din cadrul Proiectului minier Rosia Montana, in acest 
capitol se prezinta mai intai continutul si obiectivele principale ale Proiectului Minier Rosia 
Montana – (care dat fiind ca sunt bine cunoscute membrilor Grupului de Lucru nu se mai 
prezinta in cadrul acestei intalniri a GL) si apoi continutul si obiectivele principale ale PUZ. 

Dna Chiriac mentioneaza ca principalul obiectiv ale planului urbanistic zonal 
“Modificare PUZ Zona Industriala Rosia Montana” consta in crearea cadrului legal din punct 
de vedere al planificarii urbanistice, pentru realizarea obiectivelor Proiectului minier Rosia 
Montana. PUZ “Modificare PUZ Zona Industriala Rosia Montana” stabileste zonificarea 
functionala a unitatilor teritoriale ale zonei si reglementarile aferente, precum si bilantul 
teritorial si indicii urbanistici asociati. De asemenea, PUZ stabileste reglementarile cu privire 
la monumentele naturale din zona proiectului, la infrastructura rutiera, la echiparea edilitara 
si la obiectivele de utilitate publica.  

 
Capitolul 3 prezinta starea actuala a mediului in zona PUZ analizat, fiind structurat 

in trei subcapitole: cadrul natural, monumente ale naturii si istorice, valori ale patrimoniului 
cultural, istoric si natural; calitatea factorilor de mediu, situatia economica si sociala in 
situatia actuala si aspecte relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei 
economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus.  

Dupa o trecere in revista a problemelor prezentate in primele doua subcapitole ale 
cap. 3, Dna Chiriac s-a concentrat pe aspectele relevante in cazul neimplementarii planului 
propus. 

Astfel se mentioneaza ca analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului 
natural si construit a relevat existenta unor probleme istorice de poluare si de degradare ale 
mediului. Datorita incertitudinilor privind solutionarea, cel putin partiala, a acestor probleme, 
se estimeaza ca in cazul in care proiectul nu se va implementa, aceste probleme se vor 
agrava, atat ca intensitate, cat si ca extindere spatiala.  

In zona industriala pe care se propune implementarea proiectului s-au evidentiat 
surse importante de contaminare a apelor de suprafata si subterane cu ape acide de mina, 
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generate de lucrarile miniere mai vechi sau mai recente (galerii, guri de mina, halde de roci 
sterile). O parte dintre aceste surse, si anume, cele asociate exploatarii miniere Rosiamin 
ar putea fi eliminate, nu se stie inca dupa cat timp, daca se vor obtine suficiente fonduri de 
la bugetul de stat pentru inchiderea activitatilor si pentru reabilitarea mediului. 

De asemenea, in zona proiectului este de remarcat existenta unor suprafete mari de 
teren perturbat, lipsite de covor vegetal. Aceste suprafete vor fi supuse in continuare 
eroziunii eoliene si intemperiilor, reprezentand surse de poluare a mediului cu praf si cu ape 
acide incarcate cu metale grele. In zona s-a evidentiat de asemenea fenomenul de 
eroziune accelerata a solului, in suprafata sau in adancime, in vaile Corna si Rosia, 
frecvent insotita de prabusiri de mal. Daca proiectul nu se va implementa, aceste probleme 
ar putea fi rezolvate partial, nu se stie in ce interval de timp, prin lucrari de reabilitare a 
mediului pentru fosta exploatare miniera Rosiamin, daca se vor obtine suficiente fonduri de 
la bugetul de stat. 

Referitor la evolutia mediului din punct de vedere al biodiversitatii, luand in 
considerare situatia actuala a acestui factor de mediu si a conditiilor existente, se apreciaza 
ca, daca proiectul nu se va implementa si nu se vor desfasura alte activitati in zona, 
refacerea acesteia va incepe sa se evidentieze peste 50 – 60 ani. In cazul implementarii 
proiectului, datorita prevederilor privind reabilitarea mediului, refacerea florei va incepe in 
circa 20 ani de la inceperea activitatilor, prin masurile de reabilitare progresiva prevazute in 
Proiectul minier Rosia Montana, aceasta atragand dupa sine refacerea ecosistemelor in 
ansamblu.  

In ceea ce priveste valorile patrimoniului cultural si istoric, regresul economic al 
zonei, inceput in urma cu catva timp, accentuat in ultimii ani si culminand cu inchiderea in 
anul 2006 a activitatilor miniere si-a pus amprenta in mod vizibil asupra starii acestora. O 
parte dintre cladirile de patrimoniu sunt parasite, iar in cele mai multe situatii proprietarii nu 
au resursele financiare necesare pentru restaurarea acestora. RMGC a achizitionat 14 
cladiri monument istoric pe care urmeaza a le restaura, asumandu-si totodata 
responsabilitatea pastrarii, pentru celelalte, a cel putin starii actuale de conservare. In cazul 
in care Proiectul minier Rosia Montana nu se va implementa, datorita situatiei economice 
precare a comunitatii, degradarea patrimoniului va continua, fiind posibil ca o parte a 
monumentelor sa dispara pentru totdeauna.  

In ceea ce priveste situatia economica si sociala a comunitatii care in present este 
precara, se apreciaza ca, in cazul neimplementarii proiectului, aceasta situatie va continua 
sa evolueze negativ din urmatoarele motive: disparitia atat a locurilor de munca existente in 
prezent in cadrul RMGC, cat si a celor preconizate pentru minimum 25 ani de la inceperea 
activitatilor; disparitia oportunitatilor pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor 
economice, sociale,  comerciale, de servicii in comunitatile din zona; disparitia 
oportunitatilor pentru imbunatatirea si diversificarea calificarii membrilor comunitatilor; 
disparitia oportunitatilor pentru cresterea veniturilor din taxe si impozite la bugetele locale. 

In ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei, prin neimplementarea proiectului 
nu se poate astepta o imbunatatire, ci, cel mult, mentinerea situatiei actuale ca urmare a 
disparitiei oportunitatilor de imbunatatire a conditiilor de trai prin diminuarea saraciei, prin 
asigurarea unor conditii de locuit civilizate, a unei infrastructuri de mediu adecvate si a unei 
calitati corespunzatoare a factorilor de mediu (apa, aer) in localitate. Astfel, in cazul 
neimplementarii proiectului, localitatea Piatra Alba propusa pentru relocarea populatiei, 
localitate prevazuta cu facilitati moderne, nu va mai fi construita. De asemenea, datorita 
posibilitatilor financiare reduse ale bugetului comunei Rosia Montana, este incerta 
imbunatatirea conditiilor privind infrastructura de mediu (alimentare cu apa, canalizare, 
gestionarea corespunzatoare a deseurilor).  

Dl. Gruber intreaba legat de modificarile aparute fata de PUZ 2002, daca cariera 
Cetate va fi umpluta cu apa.  

Raspunde D-na Chiriac ca da, cu apa care se va colecta din subteran si cu apa din 
sistemul iazului de decantare a sterilului de procesare, in faza de incetare a activitatii. 
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Tot Dl Gruber mentioneaza ca in proces tehnologic anterior elaborat pentru Proiectul 
minier Rosia Montana, minereul era macinat, flotat si concentrat, si numai concentratul este 
supus operatiei de cianurare. In noua tehnologie se prevede cianurarea intregii cantitati a 
minereului, operatie care se va efectua in uzina de procesare. Aceasta este o modificare 
tehnologica importanta, care datorita utilizarii unei cantitati crescute de cianuara poate avea 
repercursiuni asupra factorilor de mediu aer si apa. 

D-na Chiriac: Daca nu ar fi fost intai Proiectul minier Rosia Montana si studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului nu am fi avut aceste informatii tehnologice. Aceasta 
intrebare face obiectul studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Prezentul proces 
de evaluare de mediu se refera la modificarea PUZ. La elaborarea PUZ din 2002 au fost 
disponibile alte date tehnologice, dar intre timp, pe baza unor teste efectuate pe probe de 
minereu din zona Rosia Montana procesul tehnologic a fost modificat. 

Dl. Gruber ridica problema utilizarii unei cantitati mai mari de cianura.  
D-na Chiriac: In PUZ din 2002 statia de epurare a cianurii nu exista, aceasta fiind o 

modificare tehnologica de data recenta, fiind introdusa in noua varianta a Proiectului Minier. 
In plus, toate aceste informatii tehnologice nu fac obiectul unui PUZ.  

 
D-na Brustur: Care ar fi caile prin care se imbunatateste calitatea apelor prin 

implementarea proiectului deoarece a fost prezentat numai modul cum se va inrautati 
calitatea apei daca proiectul nu va fi implementat. 

D-na Chiriac: Rosiamin are in responsabilitate refacerea mediului in perimetrul 
exploatat de aceasta, dar care nu intra in cadrul perimetrului de exploatare RMGC . 

Prin proiectul RMGC se preconizeaza captarea prin canale a apelor necontaminate 
provenite din zonele situate in amonte de exploatare si descarcarea acestora in aval de 
perimetrul minier, separat de apele contaminate care vor fi conduse la o statie de epurare. 
Apele ce vor fi ulterior generate de halde vor fi captate prin canale de captare amplasate la 
baza haldelor, canale care vor dirija apa intr-un iaz de colectare a apelor acide, fiind ulterior 
epurate. 

D-na Brustur: Aceste canale vor avea ca scop captarea apelor generate de noua 
exploatare, cum ramane cu apele deja existente? 

D-na Chiriac raspunde ca vor fi captate si apele generate in afara proiectului. 
Proiectul va capta toate apele generate pe suprafata de exploatare si va avea obligatia 
epurarii si monitorizarii calitatii apelor si pe perioada post-inchidere. 

Dl. Babut: La Rosiamin s-a facut separare intre zonele concesionate si cele 
neconcesionate de RMGC. Rosiamin e responsabila in prezent de toate lucrarile de 
reabilitare, dar prin aceasta separare, daca proiectul RMGC se realizeaza, se va putea face 
separare prin PIA intre zonele care vor fi reabilitate de Rosiamin de cele care vor fi 
reabilitate de RMGC. Rosiamin nu dispune de fonduri pentru efectuarea acestor lucrari. In 
prezent, autoritatea pentru gospodarirea apelor calculeaza lunar penalitati pentru apele cu 
continut depasit de poluanti care sunt deverseaza in raurile locale de Rosiamin. 

Dl. Drambareanu: Precizeaza ca in viitor Directiile de cultura vor pierde fonduri 
importante datorita lacunelor legislative. Directia de Cultura a primit pentru anul 2006 
fonduri doar pentru 6 obiective culturale din judet.  

Dl. Babut solicita trimiterea pe format electronic a materialelor pentru urmatoarea 
sedinta a grupului de lucru cu cel putin o saptamana inainte de intalnire. 
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D-na Chiriac prezinta in continuare Capitolul 4 - Aspecte actuale de mediu relevante 
pentru zona modificare PUZ zona industriala Rosia Montana.  

Pe baza analizei starii actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice 
si problemele relevante de mediu pentru zona Proiectului minier Rosia Montana ce face 
obiectul planului urbanistic zonal. Aceste probleme de mediu au fost identificate pentru 
fiecare dintre factorii/aspectele de mediu, fiind prezentate membrilor grupului de lucru in 
forma tabelara pe suport de hartie si de Dna Chiriac in cadrul intalnirii Grupului de lucru.  

1. Populatia 

• Populatie imbatranita, formata in special din femei batrane 

• Depopularea zonei, rata ridicata a somajului 

• Nivel semnificativ de saracie, lipsa capacitatii financiare de a incepe afaceri 

• Populatie calificata mai ales pentru minerit si pentru agricultura 

• Conditii de trai modeste 

• Infrastructura edilitara si de mediu slab dezvoltata sau absenta 

• Cladiri in stare avansata de uzura sau de degradare  

• Agricultura se practica in special pentru subzistenta 

• Principala activitate, practicata de peste 1900 ani, este mineritul, nefiind dezvoltate 
semnificativ alte activitati economice 

• Activitatile miniere sunt in prezent sistate 

• Costuri foarte mari de mediu, infrastructura, constructii, etc.  

• Lipsa de atractivitate pentru investitii datorita izolarii zonei, precum si datorita 
problemelor mentionate mai sus 

Se ridica problema formularii de populatie imbatranita, si anume, renuntarea la 
formularea ‚femei batrane’. 

2. Mangementul deseurilor 
In zona nu exista facilitati pentru managementul corespunzator al deseurilor 

menajere si al deseurilor industriale, altele decat cele din minerit  
Deseurile provenite din mineritul istoric sunt imprastiate, in general, de-a lungul 

cursurilor de apa, contribuind la poluarea acestora 
Deseurile provenite din activitatea miniera a Rosiamin sunt depozitate atat in zona 

industriala analizata (rocile sterile), cat si in exteriorul acesteia (sterilele de procesare). 
Depozitele de roci sterile constituie surse de poluare a apelor cu ape acide de siroire, 
nefiind prevazute cu sisteme de colectare si epurare a acestor ape. Depozitele de sterile de 
procesare constituie surse de poluare a apelor si a aerului (praf antrenat prin eroziune 
eoliana). 

Desi activitatea miniera din cadrul Rosiamin a incetat din mai 2006, nici unul dintre 
perimetrele depozitelor de deseuri nu a fost reabilitat. Se asteapta fonduri guvernamentale.  

Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor pentru judetul Alba realizeaza o 
diagnoza corecta a practicilor si tehnicilor utilizate in gestiunea deseurilor municipale si 
industriale la nivelul judetului, dar nu  propune masuri concrete privind eliminarea efectelor 
negative ale managementului neconform al deseurilor.  

Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor si Planul Regional pentru 
Gestionarea Deseurilor pentru Regiunea 7 Centru nu au inclus in prognoza viitoarelor 
fluxuri de deseuri si deseurile generate ca urmare a implementarii Proiectului minier Rosia 
Montana. 

3. Apa 
Apele de suprafata si subterane din straturile freatice sunt contaminate cu metale 

grele si cu sulfati si prezinta un grad ridicat de aciditate, ca urmare a activitatilor si lucrarilor 
miniere mai vechi si mai noi, in zona continuand sa existe surse de contaminare (ape acide 
de mina) 
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4. Aerul 

Principalele surse de poluanti atmosferici din zona industriala si din jurul acesteia 
sunt reprezentate de incalzirea rezidentiala (aproape exclusiv cu lemne si cu carbuni) din 
localitati, de traficul  rutier din interiorul si din exteriorul localitatilor si de amplasamentele 
nereabilitate ale facilitatilor (cariere, halde de roci sterile, iazuri de decantare) aferente 
minei Rosia Montana, a carei activitate a fost sistata in anul 2006.  

D-na Chiriac intreaba daca Iazul de la Gura Rosiei revine tot Rosiamin? Raspunde 
domnul Babut ca da. Se face precizarea ca haldele de steril de pe Valea Cornei (Valea 
Verde si Hop) intra in concesiunea RMGC. 

Nivelurile concentratiilor in aerul ambiental al poluantilor principali (NOx, SO2, 
particule, CO) se afla, in general, sub valorile limita legale. Suprafetele nereabilitate ale 
carierelor, depozitelor de roci sterile si suprafetele uscate ale iazurilor de decantare 
aferente minei sunt supuse eroziunii eoliene, constituind surse de praf ale caror rate de 
emisie pot deveni importante in conditii de vant moderat sau puternic si in lipsa 
precipitatiilor.   

5. Zgomotul 

In prezent, principala sursa de zgomot din zona este reprezentata de traficul rutier.  

Nivelurile de zgomot generate de traficul rutier, determinate prin modelare 
matematica pe baza datelor de trafic, indica valori care se incadreaza in valorile limita 
pentru protectia populatiei. 

Sergiu Mihut precizeaza ca RM se afla intre mediul urban si cel rural. Se incearca 
stabilirea unor criterii care sa clarifice acest aspect.  

D-na Chiriac precizeaza ca aceasta este o problema de evaluare a impactului 
asupra mediului si nu ne ajuta la raportul de fata. 

6. Biodiversitatea, flora si fauna 
Calin Hodor: Chiar daca exista o multime de specii observate in zona de impact a 

proiectului esenta este ca populatiile existente nu indeplinesc criteriile de desemnare a unui 
sit de populatii stabilite in reteaua Natura 2000. Specii exista, s-a inceput monitorizarea 
acestora dar nu indeplinesc criteriile de declarare a unui sit Natura 2000. 

7. Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic 

Au fost identificate 13 situri arheologice, in cadrul carora se afla 6 monumente 
istorice, ansamblul de situri istorice din Rosia Montana fiind recunoscut si instituit prin 
desemnarea acestuia drept sit arheologic de importanta locala si inscris in Lista 
Monumentelor Istorice 

Mare parte a siturilor de epoca romana, atat exploatari romane de suprafata sau 
subterane, cat si asezari, necropole sau arii sacre este definitiv pierduta, prin distrugerea 
de catre lucrarile miniere moderne si contemporane 

Dl. Drambareanu: In Rosia Montana ansamblul arhitectural este de importanta 
locala, dar ansamblul arheologic este de importanta nationala. Piatra Corbului are la baza 
galerii romane si de aceea se pune problema protejarii acesteia. Piatra Despicata este 
rezultatul unei explozii vulcanice. 

8. Sanatatea umana 
S-a efectuat un studiu privind starea sanatatii populatiei actuale, comparativ cu 

starea sanatatii dintr-o alta localitate de pe Aries. Cauza sanatatii precare este reprezentat 
in principal de consumul de apa poluata. 

9. Infrastructura rutiera/ Transportul 

Conditiile de circulatie pe drumurile (drum judetean, drumuri comunale si drumuri de 
exploatare) aflate pe teritoriul administrativ al comunei Rosia Montana sunt mediocre, ca 
urmare a starii avansate de uzura a sistemului rutier, a elementelor geometrice 
necorespunzatoare atat in plan, cat si in profil longitudinal si in profil transversal si a lipsei 
lucrarilor periodice de intretinere. 
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Drumul judetean si un drum comunal sunt partial asfaltate, celelalte fiind partial 
pietruite sau din pamant. 

Toate drumurile au profile longitudinale cu declivitate mare, ceea ce ridica mari 
probleme privind siguranta circulatiei in perioadele ploioase si iarna. Sunt prezente 
tronsoane unde lipsesc acostamentele, santurile pentru colectarea si evacuarea apei de 
precipitatii, parapetii, lucrarile de arta.  

Starea tehnica a lucrarilor de arta si a celorlalte lucrari, acolo unde exista, este 
precara.    

Intersectiile din perimetrul intravilan al localitatii Rosia Montana pun probleme majore 
din punct de vedere al sigurantei traficului datorita lipsei de vizibilitate, precum si probleme 
de acces determinate de ruperea brusca a pantei combinata cu diferenta mare de nivel. 

Infrastructura rutiera actuala nu corespunde necesitatilor proiectului, ceea ce a 
condus la propuneri privind modernizarea circulatiei, incluse in PUZ analizat. 

Dl. Maier precizeaza ca nu sunt bani pentru interventii in zona. Proiecte sunt pentru 
reabilitarea drumurilor din zona, dar nu se pot aplica. 

D-na Jurca: Drumurile comunale s-au mai intretinut, dar cel judetean este 
dezastruos. 

10. Peisajul 

Mineritul din epoca moderna si contemporana a generat o serie de efecte negative 
asupra peisajului, precum si asupra patrimoniului istoric. Astfel, peisajul este afectat de 
cariere, de halde de steril risipite de-a lungul vailor si de rauri cu apa poluata cu metale 
grele si cu aciditate ridicata. 

Cladirile, inclusiv cele de patrimoniu (monumente istorice) sunt, in marea majoritate, 
in stare avansata de degradare, conferind un peisaj dezolant in comuna Rosia Montana. 

11. Solul/ utilizarea terenurilor 
Solul are o favorabilitate moderata pentru pasuni si pentru fanete si mica pentru 

pomi fructiferi si pentru cartofi   
Solul nu contine metale grele. Aici se ridica problema ca trebuie verificat daca e 

vorba de solul cu folosinta industriala sau cel destinat culturilor agricole. Dl. Marginean 
precizeaza ca trebuie vazut la ce terenuri se face referire. 

12. Valorile materiale 

Resursele materiale ale zonei constau in primul rand in minereurile de aur si de 
argint, care in prezent nu mai sunt exploatate. Exploatarea miniera care a functionat pana 
in anul 2006 nu dispunea de o tehnologie eficienta de extragere a materialelor utile, astfel 
incat un procent semnificativ de aur si de argint s-a pierdut, acesta gasindu-se in sterilele 
de procesare. 

Dl. Babut precizeaza ca tehnologia a fost buna, doar ca a fost depasita.  

Alte resurse sunt reprezentate de paduri, care ocupa o parte din zona propusa 
pentru implementarea proiectului si care sunt utilizate partial, precum si de agregate pentru 
constructie care nu sunt utilizate. 

D-na Chiriac intreaba daca masa lemnoasa se exploateaza acum.  
D-na Jurca raspunde ca in zona industriala nu se exploateaza. 
D-na Chiriac precizeaza ca proiectul RMGC a identificat 2 zone care pot fi 

exploatate: andezite si gresii si care vor furniza materialele de constructii necesare 
proiectului.  

13. Factori climatici 

Clima este specifica zonelor montane, cu veri scurte si cu ierni lungi, cu umezeala 
relativa a aerului ridicata si cu cantitati de precipitatii relativ mari. Datorita acestor conditii, 
fenomenul de desertificare identificat in Romania (ca urmare a despaduririlor nerationale si 
a schimbarilor climatice), in special in zonele sudice, nu este semnificativ.  
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Nu exista studii de specialitate cu privire la evolutia factorilor climatici in zona, dar se 
poate afirma ca fenomenul de incalzire a climei care este evidentiat la nivel global, 
continental si national se manifesta intr-o anumita masura si in zona analizata. 

In zona se emit gaze cu efect de sera, generate in principal de arderea 
combustibililor solizi. 

Dl. Morariu precizeaza ca in anul acesta stratul de zapada important a fost doar in 
zona Arieseni, ceea ce devine problematic pentru zona muntilor Apuseni. Conform 
previziunilor INMH va fi o vara secetoasa in zona. 

D-na Chiriac spune ca aceasta evolutie poate afecta volumul de apa care va fi 
necesar pentru dezvoltarea proiectului. 

Dl. Bobar: O solutie este recircuitarea apei decantate in iazul de sterile de procesare.  
 
D-na Chiriac intreaba daca participantii sunt de acord cu aspectele de mediu 

prezentate si daca se doreste includerea si a altor factori. 
Participantii la intalnirea grupului de lucru considera ca toate problemele de mediu 

actuale din zona de interes au fost incluse in documentul elaborat de echipa de consultanti. 
 
In continuare, Dna Chiriac prezinta aspectele principale ale Capitolului 6 referitor la 

Metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului generate de modificare PUZ zona 
industriala Rosia Montana 

 
Dna Chiriac mentioneaza ca se doreste consultarea grupului de lucru cu privire la 

categoriile de impact si la criterii pentru determinarea efectelor potentiale semnificative 
asupra mediului. Aceste aspecte metodologice au fost furnizate membrilor grupului de lucru 
si pe suport de hartie. 

Prin impactul, pana de curand se intelegea numai aspectele negative. Dorim sa 
introducem si notiunea de impact pozitiv.  

D-na Chiriac considera ca pentru evaluarea de mediu aferenta acestui PUZ, 
impactul incert nu mai este de actualitate. Acesta apare la rapoarte de mediu pentru care 
nu sunt realizate deja studiile de evaluare a impactului asupra mediului, dar in cazul 
planului de fata sunt disponibile suficiente detalii din Raportul la studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului, asadar un impact incert nu mai este posibil. 

D-na Chiriac prezinta tipurile de impact: 
Impactul pozitiv semnificativ: Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale 

propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu 
Impactul pozitiv: Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 
Impactul negativ semnificativ: Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de 

mediu 
Impactul negativ: Efecte negative de scurta durata sau reversibile asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 
Impactul negativ nesemnificativ: Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor 

de mediu 
Impact neutru: Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect 
Dna Chiriac propune o rearanjare a categoriilor de impact pornind de la impact 

pozitiv semnificativ, continuand cu impact pozitiv, impact neutru, impact negativ 
nesemnificativ, impact negativ si terminand cu impact negativ semnificativ. Aceasta 
propunere este acceptata de membrii grupului de lucru.  

In continuare, Dna Chiriac prezinta criteriile pentru determinarea efectelor potentiale 
semnificative asupra mediului pentru fiecare factor/aspect de mediu. Criteriile au fost 
transmise membrilor grupului de lucru intr-o forma tabelara, care pe langa criteriile de 
evaluare specifice fiecarui factor/aspect de mediu, a mai cuprins si o coloana de comentarii 
si una referitoare la semnificatia impactului. 






