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În conformitate cu cerinţele din Secţiunea 5 – Anexa 2 a Ordinului (OM) 863i, în
acest capitol se prezintă evaluarea opţiunii „Zero” respectiv aceea corespunzătoare
eventualităţii că proiectul nu s-ar realiza, precum şi evaluarea principalelor tipuri de opţiuni
alternative identificate pentru Proiectul Roşia Montană, şi anume:
• termenele şi durata proiectată a exploatării miniere;
•

amplasarea părţilor componente ale Proiectului, în principal pentru activităţile de
prelucrare a minereului şi de management a deşeurilor miniere ;

•

procesele tehnologice de exploatare şi prelucrare a minerelui şi principalele măsuri de
prevenire/ diminuare a impactului asupra mediului ;

•

opţiuni de gospodărire a apei în proiect

•

opţiuni privind elementele de infrastructură a proiectului.

Nu au fost analizate alternative de amplasament ale exploatării miniere propriu-zise
deoarece locul de amplasare a Proiectului este practic dictat de geologia rezervei de
minereu ţintă, iar EIM nu îşi poate propune să analizeze alte ţinte de exploatare minieră.
Sumarul alternativelor preferabile şi respinse se prezintă în Secţiunea 1.7, Tabelul
1.7.1. din Raportul la Studiul EIM.
Potenţialul impact negativ asociat alternativelor selectate, precum şi măsurile de
prevenire/ diminuare planificate în consecinţă pentru fiecare fază a proiectului sunt
identificate în tabelele cu formele de impact prezentate în fiecare subcapitol al Capitolului 4.
din Raportul la Studiul EIM. Aceste măsuri au la bază o serie de planuri de management
care sunt elemente importante ale sistemului de management de mediu şi social al
proiectului şi sunt supuse unui proces sistematic de îmbunătăţire după cum se remarcă în
Secţiunea 3.3 a Planului de management de mediu şi social în proiectul Roşia Montană
(Planuri ESMS, Plan A)
.
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1

Alternative de dezvoltare a zonei în eventualitatea
nerealizării proiectului

1.1

Alternativa ”Zero” sau ”nici o acţiune”

Alternativa ”Zero” sau ”nici o acţiune” este prezentată ca element de referinţă faţă de
care se compară celelalte alternative pentru diferite elemente ale proiectului Roşia Montană.
Potrivit acestei alternative Zero, proiectul nu s-ar realiza sub nici o formă. Activitatea actuală
(RoşiaMin) de exploatare din apropierea comunităţii Roşia Montană s-ar închide în 2008
odată cu preconizata sistare a subvenţiilor de stat.
Principalele forme de potential impact negativ asociate adoptării alternativei Zero
sunt următoarele:
• continuarea poluării apei şi solului din perimetrul proiectului, în primul rând prin şiroiri
necontrolate şi exfiltraţii datorate lucrărilor exploatării RoşiaMin, lucrărilor miniere istorice
şi practicilor de depozitare necontrolată a deşeurilor.
•

pierderea unor oportunităţi majore de locuri de muncă la nivel local şi regional (estimate
la 200-500 angajări directe în perioada de pre-construcţie, 1200 în timpul construcţiei şi
540 în faza de exploatare; cifrele de angajări suplimentare indirecte (asociate proiectului)
sunt estimate la circa 400-500 locuri de muncă în perioada de pre-construcţie, 3600 în
timpul construcţiei şi 1620-2700 în faza de exploatare;

•

pierderea investiţiilor efectuate până în prezent în legătură cu amenajarea exploatării,
activitatea de autorizare, pregătirea EIM şi a altor activităţi preliminare, având ca rezultat
pierderea interesului din partea investitorilor privaţi, băncilor comerciale şi instituţiilor
internaţionale de finanţare cu privire la proiectele miniere viitoare în regiune şi în general
în România;

•

pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalaţii moderne, conforme
reglementărilor, de management al deşeurilor solide la Câmpeni, discutată în Capitolul 3
din Raportul la Studiul EIM şi în Planul de management a deşeurilor (v. Planuri ESMS,
Plan B)

•

pierderea oportunităţii de a conserva, îmbunătăţi sau pune în valoare condiţiile ecologice
existente, prin implementarea unor activităţi specifice de refacere şi reabilitare printre
care îmbunătăţirea habitatelor acvatice, plantări de specii native, crearea unei reţele de
coridoare de migraţie şi mutarea plantelor rare afectate în habitate corespunzătoare
după cum sunt schiţate în Planul de management a biodiversităţii (Planuri ESMS, Plan
H) al proiectului.

•

degradarea în continuare a clădirilor istorice şi pierderea oportunităţii de conservare a
patrimoniului cultural reprezentată de Programul de arheologie şi conservare a
monumentelor istorice descris în Planul de management pentru patrimoniul cultural
(Planuri ESMS, Plan M).

•

pierderea unei tradiţii seculare de minerit, ca bun cultural local şi regional, şi

•

migrarea în afara zonei a populaţiei locale şi regionale, în special a familiilor tinere în
căutare de locuri de muncă viabile şi oportunităţi de dezvoltare profesională.

•

Cea mai favorabilă situaţie pentru regiunea Roşia Montană ar fi următoarea:
să dispună de solide oportunităţi economice şi locuri de muncă,

•

impactul asupra mediului şi cel social generat de activitatea de minerit şi de celelalte
dezvoltări economice majore să fie minim şi

•

să aibă capacităţile şi resursele tehnice necesare pentru remedierea impactului de
mediu cu caracter istoric.
Secţiunea 1: Alternative de dezvoltare a zonei în eventualitatea nerealizării Proiectului
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Pentru a realiza acest obiectiv (şi a preveni formele de impact socio-economic
negativ asociat închiderii tuturor exploatărilor miniere de la Roşia Montană) este necesară o
resursă economică viabilă, capabilă să genereze oportunităţi considerabile de creare de
locuri de muncă şi suficiente venituri pentru a permite rezolvarea problemelor de mediu cu
caracter istoric.
In cazul când se va opta pentru alternativa Zero, impactul negativ asupra mediului şi
cel socio-economic, existent / istoric, va persista şi/sau se va agrava, dacă nu vor fi
identificate alte resurse economice care să sprijine remedierea acestor aspecte. Ori,
conform celor prezentate în Secţiunea 1.2, dezvoltarea unor industrii alternative viabile este
foarte improbabilă.
Din aceste motive, alternativa Zero a fost respinsă ca opţiune viabilă, deoarece
ignoră sau nu poate răspunde nevoilor de mediu şi socio-economice ale zonei Roşia
Montană.
O comparaţie a formelor de impact asupra mediului corespunzătoare alternativei
Zero cu cele ale opţiunii selectate (aceea de realizare a Proiectului) este prezentată
centralizat în Tabelul 5-1, iar detalii privind alternativa Zero sunt cuprinse în Anexa la
prezentul capitol.
Tabel 5-1.
Aspecte de
mediu

Impactul alternativei “nici o acţiune” comparativ cu opţiunea selectată
Opţiuni
Nici o acţiune

Realizarea
Proiectului

Comentarii

Cantitatea şi
calitatea apei

Continuarea impactului
negativ pe termen lung ca
urmare a scurgerilor
necontrolate de ape acide din
lucrări de mină nereabilitate şi
deşeuri existente

Proiectul propus oferă
beneficii semnificative pe
termen lung comparativ
cu alternativa zero

Calitatea aerului

Condiţiile iniţiale existente ar
predomina pe termen lung,
respectiv: aer practic de bună
calitate cu unele influenţe
datorate sistemelor de
încălzire menajeră şi pulberilor
degajate de pe suprafeţele
lipsite de vegetaţie şi
nereabilitate.

Zgomote şi
vibraţii

Condiţiile iniţiale se vor
menţine pe termen lung: adică
zonă semi-rurală tipică

Sol

Valea Roşia: starea de
degradare a terenurilor cu
halde şi galerii neremediate se
va menţine pe temen lung.
Valea Corna: se vor menţine
pe termen lung condiţiile
actuale, adică utilizare
agricolă relativ neperturbată a
solului; vor continua unele
influenţe ale emisiilor din
halde de steril neamenajate.

Prognozarea unui impact
benefic semnificativ pe
termen lung ca urmare a
impunerii planurilor
cuprinzătoare de
gospodărire a apei şi
închidere a minei
Se prognozeaza un impact
advers dar pe termen scurt
asupra calitatii aerului
provocat de activităţi de
şantier (pulberi şi emisii de
gaze şi fum); aceste emisii
vor fi insa menţinute în
limite care să asigure
siguranţa angajaţilor şi a
comunităţii adiacente
Impact advers pe termen
scurt provocat de traficul
vehiculelor şi
echipamentelor, puşcări şi
exploatare minieră; se vor
lua măsuri de ameliorare
pentru ca zgomotul şi
vibraţiile să se menţină în
limitele autorizate
Valea Roşia: reabilitarea
zonelor operaţionale va
permite refacerea solului şi
a conditiilor de creştere
care să susţină vegetaţia;
Valea Corna: Impact pe
termen lung asupra solului
prin ocuparea terenului cu
iazul şi halda de steril ;
ameliorare prin reabilitarea
amplasamentelor cu
ajutorul pământului
înmagazinat, revegetare şi

Proiectul introduce surse
noi semnificative de
poluare a aerului pe
termen scurt, dar acestea
vor fi controlate

Proiectul introduce surse
noi semnificative de
zgomot şi vibraţii pe
termen scurt, dar acestea
vor fi controlate

Ocuparea terenului prin
proiect va afecta
resursele de sol din valea
Cornei; dar situaţia se va
remedia prin reabilitare;
degradarile produse de
minerit în Valea Roşiei
vor fi de asemenea
remediate

Secţiunea 1: Alternative de dezvoltare a zonei în eventualitatea nerealizării Proiectului
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Aspecte de
mediu

Opţiuni
Nici o acţiune

Biodiversitate

Condiţiile iniţiale vor prevala
pe termen lung; pierdere de
oportunitate de îmbunătăţire a
bodiversităţii prin programul
extensiv de creare şi
îmbunătăţire de habitate.

Peisaj

Condiţiile iniţiale vor prevala,
prin continuarea impactului
terenurilor miniere degradate
din Valea Roşiei

Aspecte socioeconomice

Impact semnificativ generat de
închiderea zonei miniere
asupra locurilor de muncă şi
investiţiilor, ducând la
accelerarea înrăutăţirii
condiţiilor socio-economice

Patrimoniu
cultural

Impact datorat lipsei de
investiţii; deteriorarea continuă
pe termen lung a
monumentelor istorice şi lipsa
accesului la vestigiile miniere
antice

Aspecte de
transport

Condiţiile iniţiale vor prevala
pe termen lung, cu legături şi
infrastructură de transport de
slabă calitate

Impact
transfrontiera

Amplasamentul minier
degradat existent va rămâne
pe termen lung o sursă de
poluare cu metale grele care
va continua să contribuie la
încărcarea cu poluanţi a apei
râului Mureş, persistentă şi la
ieşirea din ţară

Realizarea
Proiectului
stabilirea unei folosinţe
final productive
Impact pe termen scurt în
urma ocupării terenului; pe
termen lung, oportunităţile
de conservare,
îmbunătăţire sau punere în
valoare a condiţiilor
ecologice prin Planul de
management al
biodiversităţii.
Impact pe termen lung şi
scurt rezultat din ocuparea
terenului şi lucrări
geotehnice; ameliorare
pentru minimizarea
impactului pe termen lung
prin reabilitare şi creare de
trăsături peisagistice
interesante
Investiţii locale
semnificative ale
proiectului rezultând într-o
îmbunătăţire generală a
condiţiilor socioeconomice; impact pozitiv
pe termen lung în funcţie
de succesul Programului
de Dezvoltare Durabilă a
Comunităţii (PDDC)
propus
Impact asupra siturilor
istorice compensat prin
investiţii pentru
conservarea pe termen
lung a vestigiilor ,
imobilelor şi altor structuri
istorice importante, ca şi
asigurarea accesului la
situri şi alte puncte de
interes
Impact pe termen scurt
asupra sistemului de
şosele prin creşterea
traficului greu; impact
pozitiv prin investiţiile
locale semnificative de
îmbunătăţire a
infrastructurii cu beneficii
pe termen lung
Proiectul va crea un impact
pozitiv pe termen lung
asupra calităţii apei ce va
contribui la îmbunătăţirea
calităţii Mureşului la ieşirea
din ţară; ameliorarea
impactului creat în context
transfrontieră ca rezultat al
condiţiilor anormale a fost
inclusă în conceptul
proiectului, în deplină
concordanţă cu cerinţele şi
legislaţiei naţionale, ale UE
şi internaţionale

Comentarii

Ocuparea terenului va
avea un impact
semnificativ asupra
habitatelor existente, dar
măsurile de reabilitare
planificate vor crea
oportunitatea de punere
în valoare a biodiversităţii
valoroase
Proiectul va avea un
impact semnificativ
asupra peisajului
determinând un impact
vizual pe termen scurt.

Proiectul aduce avantaje
socio-economice
semnificative, iar PDDC
are rolul de a le extinde
în timp

Din nou, ocuparea
terenului creează un
impact, dar investiţiile
locale vor permite
compensarea acestuia şi
crearea de avantaje pe
termen lung, printr-o
planificare judicioasă a
resurselor
Proiectul va avea un
scurt impact negativ legat
de volumul şi condiţiile de
trafic; investiţiile locale
oferă ocazia îmbunătăţirii
calităţii infrastructurii de
transport
Opţiunea “acţiune zero”
permite continuarea
poluării cronice care în
final afectează calitatea
râului Mureş inclusiv la
ieşirea din ţară
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1.2

Alternativa “alte industrii”

1.2.1

Aspecte semnificative ale situaţiei iniţiale
Pentru a aduce beneficii economice viabile şi durabile în regiunea Roşia Montană
prin alte forme de dezvoltare industrială, diferite de activitatea de minerit, trebuie avute în
vedere câteva aspecte semnificative ale situaţiei iniţiale. Printre dificultăţile cu care se
confruntă dezvoltarea economică locală se numără:
• Demografia. În special scăderea numărului total şi creşterea vârstei medii a populaţiei;
starea sănătăţii este mai proastă decât media pe ţară; majoritatea bărbaţilor apţi de
muncă sunt angajaţi în activităţi legate de minerit fie direct (la mină) fie indirect (servicii
pentru mină sau personalul acesteia)
•

Financiar. O parte însemnată a populaţiei se află la limita pragului de sărăcie. Multe
persoane depind de agricultura de subzistenţă pentru a-şi suplimenta mijloacele de trai.

•

Calificări. Zona este predominant calificată în domeniul minier. Există o oarecare lipsă de
capacitate pentru dezvoltarea şi managementul eficient al afacerilor, mai ales de a
profita de fondurile disponibile în perspectiva aderării la UE şi de alte oportunităţi ale
pieţei.

•

Izolare. Zona este relativ izolată şi departe de pieţele anticipate. În plus, Roşia Montană
nu este traversată de traficul de tranzit care ar determina vizite incidentale.

•

Infrastructura de transporturi. Starea drumurilor este în general degradată, ceea ce
exacerbează caracterul izolat al zonei. Cele mai apropiate gări sunt la distanţă de 80
minute cu maşina, la Alba Iulia, sau de 90 minute, la Deva. Drumurile până la aceste gări
sunt în stare de degradare avansată. Cel mai apropiat aeroport este la Cluj-Napoca, la
circa două ore cu maşina de Roşia Montană.

•

Alte forme de infrastructură. Alimentarea cu apă, epurarea apelor, gestionarea
deşeurilor, atât municipale cât şi periculoase, precum şi alimentarea cu electricitate sunt
sub standardele optime comparativ cu alte regiuni din România şi mai ales faţă de
nivelul UE.

•

Mediu. Există probleme de mediu semnificative, inclusiv de poluare a apelor. Pârâul
Roşia are un pH de 2,5 şi o poluare semnificativă cu metale ca urmare a activităţilor
miniere trecute şi actuale; lacurile din zonă, toate artificiale, create pentru activităţi
miniere (trecute) sunt poluate cu metale grele, inclusiv cu mercur; puţurile şi fântânile de
apă sunt de asemenea poluate cu metale grele, inclusiv cadmiu şi seleniu. Există
numeroase halde de steril de prelucrare, grămezi de roci sterile şi alte deşeuri şi utilaje
miniere care trebuie îndepărtate, remediate şi reabilitate pentru ca zona să revină la o
stare adecvată folosinţelor productive.

•

Costuri de depoluare şi remediere. Costurile de remediere (fără alte lucrări ) a
problemelor de mediu actuale nu au fost încă pe deplin estimate. Este însă probabil că o
minimă reabilitare pentru închiderea acceptabilă a amplasamentului, ar necesita peste
20 milioane EURO. Încă nu a fost estimată suma cu care s-ar putea asigura servicii de
calitate adecvată de alimentare cu apă, epurare, gestionarea deşeurilor, energie şi
infrastructură de transport. Este probabil că asemenea costuri vor fi mari.

•

Alte localităti. Alte localităti, precum Câmpeni sau mai departe Timişoara, Arad, Oradea,
Satu Mare, Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare şi multe altele sunt mai apropiate de pieţe şi
mai dezvoltate din punct de vedere al infrastructurii, diversităţii forţei de muncă şi
pregătirii profesionale şi probabil sunt percepute ca un risc investiţional mai mic. Acestea
pot atrage şi atrag investiţii în detrimentul unor zone precum Roşia Montană.

•

Răspundere. Având în vederea aderarea la UE şi deci aplicabilitatea standardelor
europene referitoare la răspunderile de mediu, investitorii ar putea fi descurajaţi de
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răspunderea potenţială pentru costurile considerabile de depoluare în cazul achiziţionării
de terenuri poluate.
•

Percepţie. Zonele monoindustriale precum Roşia Montană nu sunt în general atractive
din punct de vedere al obiectivelor de investiţii. Setul de calificări specifice, starea
oraşelor şi a împrejurimilor, inclusiv aspectele sociale şi de mediu şi condiţiile economice
în general critice, creează o impresie negativă. Există o tendinţă de depopulare a
acestor zone.

1.2.2

Industrii alternative
Cu toate acestea, s-a sugerat că în cazul alternativei ”Zero” sau „nici o acţiune”, ar
putea fi dezvoltate în regiune o serie de alte industrii în afară de minerit care să asigure
un nivel comparabil al avantajelor economice. Un studiu recent, intitulat „Probleme sociale şi
umane în zona minieră Roşia Montană”ii identifică o serie de industrii alternative potenţiale,
între care:
• agricultura (ex. culturi alimentare, creşterea animalelor);
•

turismul;

•

silvicultura şi prelucrarea lemnului;

•

industrie uşoară şi casnică (ex. confecţii şi tricotaje);

•

culesul florei şi faunei locale în scopuri farmaceutice;

•

prelucrarea cărnii.

Deşi există un oarecare potenţial pentru unele dintre aceste alternative, trebuie
accentuat faptul că va trebui să aibă loc o dezvoltare economică generală pentru ca fiecare
alternativă la randul ei să se dezvolte în măsura în care să poată susţine economia regiunii
la un nivel comparabil cu cel asociat exploatărilor miniere moderne, viabile, la scară mare.
Mai mult, fiecare alternativă presupune o serie de forme de impact asociat ce trebuie avute
în vedere, posibil la un nivel de detaliu similar celui reprezentat de această EIM.
1.2.2.1 Investiţii în remediere şi infrastructura necesară
În Tabelul 5-2 este descris nivelul minim de investiţii de remediere şi infrastructură
necesare pentru fiecare industrie alternativă identificată în raportul sus menţionat. După cum
s-a arătat mai sus şi se confirmă în tabel, dezvoltarea economică din regiunea Roşia
Montană este în prezent limitată de poluarea existentă a cursurilor de apă şi de deşeurile
datorate numeroaselor lucrări miniere abandonate, la niveluri care fac regiunea
neatrăgătoare pentru industriile alternative - şi mai cu seamă pentru turism. Vor fi necesare
prin urmare investiţii semnificative pentru remedierea acestor probleme de mediu precum şi
pentru închiderea adecvată a exploatării actuale de la Roşiamin şi a instalaţiilor aferente
acesteia, înainte de a dezvolta industrii alternative. Fără investiţii externe, costul rezolvării
acestor răspunderi istorice de mediu până la situaţia în care să poată susţine industrii
alternative, depăşeşte în prezent mijloacele existente la nivelul entităţilor locale şi regionale.
De asemenea, nu există o entitate centralizată care să reprezinte oricare dintre industriile
alternative identificate mai sus şi care să poată finanţa remedierea mediului.
În plus, orice alternativă economică susţinută trebuie să ofere şi o sursă de finanţare
a infrastructurii adecvate, necesare pentru susţinerea dezvoltării în continuare a activităţii
economice. Infrastructura necesară cuprinde, fără a se limita la aceasta, asigurarea unei
ape potabile curate, a sistemelor de epurare, a sistemelor de colectare şi eliminare a
deşeurilor periculoase şi a celor menajere şi a altor tipuri de infrastructură care ar putea fi
necesară pentru dezvoltarea unei anumite industrii. Luând ca exemplu turismul, ar fi
necesare investiţii semnificative pentru dezvoltarea muzeelor sau siturilor istorice de interes
la un nivel care să stimuleze interesul turistic fără interesul adiţional reprezentat de existenţa
unei mine în exploatare. Vor mai fi necesare investiţii pentru amenajarea de hoteluri,
drumuri, sisteme de alimentare cu apă şi epurare, instalaţii de eliminare a deşeurilor
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periculoase şi municipale şi alte tipuri de infrastructură care să susţină o dezvoltare
semnificativă în domeniul turismului.
În lipsa unor investiţii substanţiale nu este probabil ca industriile alternative
menţionate în Tabelul 5-2 să poată asigura direct sau indirect locurile de muncă şi nivelul de
venit pe care le poate oferi o exploatare minieră modernă la scară mare. Trebuie însă
menţionat, de asemenea, că prezenţa exploatării miniere în cadrul Proiectului, nu va
împiedica dezvoltarea nici uneia dintre aceste industrii alternative, mai ales că o bună parte
din lucrările elementare de remediere şi dezvoltare a infrastructurii necesare pentru aceste
alte industrii vor fi suportate de Proiectul minier propus. De exemplu, în concepţia actuală a
Proiectului este incorporată remedierea poluării cursurilor de apă afectate de exploatările
miniere istorice. Proiectul propus susţine de asemenea dezvoltarea unor sisteme viabile de
alimentare cu apă şi epurare, un depozit regional de deşeuri solide conform reglementărilor
naţionale care transpune legislaţia UE, construcţia unui nou sat pentru locuitorii strămutaţi şi
alte elemente de infrastructură care, deşi vor fi construite pentru exploatarea minieră, vor
reprezenta un beneficiu durabil pentru comunitatea locală.
De aceea, la opţiunea „industrii alternative” va fi extrem de dificil ca valoarea
economică probabilă a oricărei industrii alternative să atragă prin ea însăşi nivelul de
investiţii necesar pentru rezolvarea problemelor de mediu şi sociale existente. Orice evoluţie
semnificativă la capitolul industrii alternative va trebui să se supună aceloraşi reglementări
privind EIM ca şi Proiectul Roşia Montană şi va necesita eventual investiţii de investigare a
amplasamentului şi planificare care din multe puncte de vedere ar fi similare cu cele
identificate în prezenta EIM.
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Tabel 5-2.

Zone care necesită investiţii de remediere şi infrastructură pentru direcţii economice alternative sugerate la alternativa Zero

Direcţii economice
alternative

Infrastructură de
eliminare a deşeurilor
solide

Remedierea cursurilor de
apă regionale

Remedierea
solului

Închiderea exploatării
RoşiaMin

Alimentare cu apă
potabilă

Remedierea lucrărilor
miniere istorice necesară
pentru prevenirea degradării
în continuare a resurselor
de apă şi a impactului apei
contaminate asupra
culturilor şi animalelor (prin
păşunat), ca şi pentru a da
posibilitatea recuperării
resurselor

Poate fi necesară
remedierea solului
în zonele afectate
istoric pentru a
asigura
necontaminarea cu
metale grele a
recoltelor şi
animalelor prin
păşunat

Închiderea exploatării
RoşiaMin trebuie să asigure
şi necontaminarea cu
metale grele a recoltelor şi
animalelor (prin păşunat)

Remedierea
surselor de
alimentare cu apă
potabilă poate fi
necesară pentru a
minimiza impactul
apei contaminate
asupra păşunilor şi
pentru a asigura o
sursă de apă
potabilă curată
pentru populaţia
locală

Necesitatea unui depozit
regional de deşeuri solide
conform reglementărilor.

Va fi necesară remedierea
exploatărilor miniere istorice
pentru a preveni degradarea
în continuare a resurselor
de apă şi a rezolva impactul
vizual al cursurilor de apă
contaminate. Trebuie
rezolvat de asemenea
impactul vizual cauzat de
eliminarea necontrolată a
deşeurilor pe malul
cursurilor de apă

Aspectul vizual al
terenurilor afectate
de lucrări miniere
istorice trebuie
îmbunătăţit prin
programe de
refacere a
vegetaţiei pentru a
se îmbunătăţi
cererea turistică

Închiderea exploatării
RoşiaMin va trebui să
asigure şi minimizarea
impactului vizual asupra
peisajului dacă zonele şi
artefactele miniere vor fi
păstrate ca atracţii turistice;
planurile de închidere vor
trebui să asigure
infrastructura necesară şi
măsurile de siguranţă
pentru accesul turiştilor

Remedierea
surselor de
alimentare cu apă
potabilă va fi
necesară pentru a
asigura o
alimentare cu apă
potabilă curată
pentru turişti şi
populaţia locală

Silvicultură,
prelucrarea lemnului,
produse din lemn

Este necesară remedierea
exploatărilor miniere istorice
pentru a preveni degradarea
în continuare a resurselor
de apă şi a oferi o
oportunitate de recuperare a
resursei

Pentru silvicultură:
vor trebui stabilite
măsuri de
stabilizare a solului
şi control al
eroziunii, care să
protejeze resursele
silvice existente şi
să susţină
operaţiuni
forestiere durabile

Închiderea exploatării
RoşiaMin va trebui să
asigure stabilirea de măsuri
de stabilizare a solului şi
control al eroziunii care să
protejeze resursele silvice
existente şi să permită
dezvoltarea durabilă a
operaţiunilor forestiere

Industrii casnice

Este necesară remedierea
exploatărilor miniere istorice
pentru a preveni degradarea

Nu este cazul

Prin închiderea RoşiaMin
trebuie să se asigure
stoparea degradării

Agricultură, păşunat,
prelucrarea cărnii

Turismul

Infrastructură de epurare

Infrastructură
adiţională

Impactul apelor uzate asociat
creşterii animalelor, fertilizării
terenurilor şi activităţii
abatoarelor şi/sau instalaţiilor
de prelucrare a cărnii trebuie
evaluat în raport cu efectul
asupra alimentărilor cu apă din
comunitate. Pot fi necesare
sisteme de epurare şi/sau
zone tampon pentru scurgerile
de ape uzate din agricultură
sau pentru efluenţii industriali

Abatoarele regionale
şi instalaţiile de
prelucrare a cărnii şi
alimentelor vor trebui
finanţate şi construite.
Şi impactul
transportului
produselor la piaţă va
trebui analizat şi ar
putea fi necesară
finanţarea lucrărilor de
modernizare a
drumurilor

Necesitatea unui depozit
regional de deşeuri solide
municipale conform
reglementărilor. Acumulare
şi depozitare intermediară a
oricăror deşeuri periculoase
până la identificarea unei
modalităţi de eliminare a
acestora în România

Trebuie evaluat impactul
apelor uzate asociat industriei
turistice şi posibilelor industrii
suport.

Trebuie amenajate
hoteluri, muzee,
restaurante, toalete
publice, obiective de
interes şi magazine şi
alte servicii pentru
turişti, a care să
satisfacă nevoilor
turiştilor şi lucrătorilor
din turism

Remedierea
surselor de
alimentare cu apă
potabilă va fi
necesară pentru a
asigura o
alimentare cu apă
potabilă curată
pentru populaţia
locală

Necesitatea unui depozit
regional de deşeuri solide
municipale conform
reglementărilor. Acumulare
şi depozitare intermediară a
deşeurilor periculoase
asociate produselor din
lemn până la identificarea
unei modalităţi de eliminare
a acestora în România

Impactul apelor uzate asociat
creşterii puieţilor şi activităţii de
prelucrare a lemnului trebuie
evaluat în raport cu efectul
asupra alimentărilor cu apă din
comunitate. Pot fi necesare
sisteme de epurare a
efluenţilor industriali.

Gaterele, pepinierele
şi fabricile regionale
pentru produse din
lemn vor trebui
finanţate şi construite.
Impactul transportului
produselor la piaţă va
trebui analizat şi ar
putea fi necesară
finanţarea lucrărilor de
modernizare a
drumurilor

Remedierea
surselor de
alimentare cu apă

Necesitatea unui depozit
regional de deşeuri solide
municipale conform

Impactul apelor uzate asociat
industriei casnice şi utilizării
menajere trebuie evaluat în

Va fi necesară
dezvoltarea unui
sistem de depozite

Trebuie luate masuri în ce
priveşte acumularea şi
depozitarea deşeurilor
periculoase asociate
prelucrării cărnii şi
alimentelor, până la
identificarea unei modalităţi
de eliminare a acestora în
România

Trebuie elaborate sisteme de
epurare care să facă faţă
numărului de utilizatori
preconizat. Amplasamentele
de epurare nu trebuie să
afecteze farmecul vizual al
regiunii din perspectiva
turiştilor
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Direcţii economice
alternative

Remedierea cursurilor de
apă regionale

Remedierea
solului

în continuare a resurselor
de apă şi oferi o
oportunitate de recuperare a
resurselor

Culegerea speciilor
de floră şi faună în
scop farmaceutic

Este necesară remedierea
exploatărilor miniere istorice
pentru a preveni degradarea
în continuare a resurselor
de apă şi a oferi o
oportunitate de recuperare a
resurselor

Poate fi necesară
remedierea solului
în zonele afectate
istoric pentru a
asigura
necontaminarea
florei/faunei
farmaceutice cu
aport de metale
grele

Infrastructură de
eliminare a deşeurilor
solide

Închiderea exploatării
RoşiaMin

Alimentare cu apă
potabilă

resurselor de apă

potabilă va fi
necesară pentru a
asigura
alimentarea cu apă
potabilă curată
pentru populaţia
locală

reglementărilor. Acumulare
şi depozitare intermediară a
deşeurilor periculoase până
la identificarea unei
modalităţi de eliminare a
acestora în România

raport cu efectul potenţial
asupra cantităţii şi calităţii apei
din alimentările cu apă din
comunitate. Va fi necesar un
sistem de epurare suplimentar
care să facă faţă încărcării
suplimentare din industria
casnică

sau logistică pentru
colectarea bunurilor în
vederea distribuţiei pe
piaţă. Va trebui
analizat şi impactul
transportului
produselor la piaţă
putând fi necesară
finanţarea lucrărilor de
modernizare a
drumurilor

Închiderea exploatării
RoşiaMin trebuie să asigure
şi necontaminarea
florei/faunei farmaceutice cu
aport de metale grele

Remedierea
surselor de
alimentare cu apă
potabilă va fi
necesară pentru a
asigura
alimentarea cu apă
potabilă curată
pentru populaţia
locală

Necesitatea unui depozit
regional de deşeuri solide
municipale conform
reglementărilor. Acumulare
şi depozitare intermediară a
deşeurilor periculoase
asociate operaţiunilor de
prelucrare a produselor
farmaceutice până la
identificarea unei modalităţi
de eliminare a acestora în
România

Impactul apelor uzate asociat
prelucrării produselor
farmaceutice trebuie evaluat în
raport cu efectul asupra
alimentărilor cu apă din
comunitate Pot fi necesare
sisteme de epurare a
efluenţilor industriali.

Va fi necesară
construirea unor
instalaţii sau depozite
regionale pentru
colectarea produselor
în vederea distribuţiei
pe piaţă. Şi impactul
transportului
produselor la piaţă
trebuie analizat şi ar
putea fi necesară
finanţarea lucrărilor de
modernizare a
drumurilor

Infrastructură de epurare

Infrastructură
adiţională
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1.2.3

Impactul opţiunii ”industrii alternative” comparativ cu opţiunea selectată

În Tabelul 5-3. este prezentată sumar evaluarea comparativă de mediu a dezvoltării de industrii
alternative şi a proiectului minier propus.
Tabel 5-3.

Impactul opţiunii ”industrii alternative” comparativ cu opţiunea selectată

Aspecte de mediu

Opţiuni

Comentarii

Industrie alternativa

Demararea Proiectului

Debitele şi calitatea apei

Industriile alternative probabile
nu pot finanţa remedierea
poluării cronice astfel că aceasta
se va menţine

Prognozarea unui impact benefic
semnificativ pe termen lng ca urmare
a impunerii planurilor cuprinzătoare
de gospodărire a apei şi închidere a
minei

Proiectul propus oferă
beneficii semnificative pe
termen lung comparativ cu
alternativa zero

Calitatea aerului

Vor apărea unele forme de
impact asupra calităţii aerului,
dar emisiile vor trebui să se
încadreze în limitele impuse.

Impact prognozat pe termen scurt
asupra aerului provocat de activităţi
de şantier (pulberi şi emisii de gaze
şi fum), acestea vor fi menţinute în
limite care să asigure siguranţa
angajaţilor şi a comunităţii adiacente

Orice altă industrie ar
introduce noi surse de emisii
atmosferice care ar necesita
un control corespunzător;
impactul mineritului este tot
de scurtă durată

Zgomote şi vibraţii

La fel ca la calitatea aerului

Impact prognozat pe termen scurt
provocat de traficul vehiculelor şi
echipamentelor, puşcări şi exploatare
minieră; se vor lua măsuri de
ameliorare pentru ca zgomotul şi
vibraţiile să se menţină în limitele
autorizate

Proiectul introduce surse noi
semnificative de zgomot şi
vibraţii pe termen scurt, dar
acestea vor fi controlate;
impactul mineritului este tot
de scurtă durată

Sol

Industriile nu vor putea finanţa
remedierea terenurilor degradate
astfel ca degradarea acestora se
va mentine; orice dezvoltare pe
„teren curat” ar afecta solurile
prin ocuparea terenului

Valea Roşia: reabilitarea zonelor
operaţionale va reface solul şi mediul
de creştere care să susţină vegetaţia;

Ocuparea terenului prin
proiect va afecta resursele de
sol din valea Cornei; dar
situaţia se va remedia prin
reabilitare, iar degradarea
produsă de minerit în Valea
Roşiei va fi remediată

Biodiversitate

Suprafeţele existente de teren
degradat ar rămâne la fel şi nu
este probabil că alte industrii ar
putea finanţa un program
semnificativ de punere în valoare
a biodiversităţii

Impact pe termen scurt în urma
ocupării terenului; pe termen lung,
oportunitati de conservare,
îmbunătăţire sau punere în valoare a
condiţiilor ecologice prin Planul de
management al biodiversităţii.

Din nou, ocuparea terenului
de către proiect va avea un
impact semnificativ asupra
habitatelor existente, dar
măsurile de reabilitare
planificate vor crea
oportunitatea de punere în
valoare a biodiversităţii
valoroase

Peisaj

Va rămâne impactul vizual al
activităţilor miniere trecute;
impactul noilor industrii asupra
peisajului ar depinde de scara şi
natura proiectelor

Impact pe termen lung şi scurt
rezultat din ocuparea terenului şi
lucrări geotehnice; ameliorare pentru
minimizarea impactului pe termen
lung prin reabilitare şi creare de
trăsături peisagistice interesante

Proiectul va avea un impact
semnificativ asupra peisajului
şi va determina impact vizual
pe termen scurt.

Aspecte socioeconomice

Introducerea unor noi industrii ar
avea un impact pozitiv asupra
comunităţii, dar importanţa şi
durata ar depinde de natura
propunerilor

Investiţii locale semnificative ale
proiectului rezultând într-o
îmbunătăţire generală a condiţiilor
socio-economice; impact pozitiv pe
termen lung în funcţie de succesul
Programului de Dezvoltare Durabilă
a Comunităţii (PDDC) propus

Proiectul aduce avantaje
socio-economice
semnificative, iar PDDC are
rolul de a se extinde în timp

Valea Corna: Impact pe termen lung
asupra solului prin ocuparea
terenului cu iazul şi halda de steril ;
ameliorare prin reabilitarea
amplasamentelor cu ajutorul solului
decopertat şi înmagazinat,
revegetare şi stabilirea unei folosinţe
final productive.
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Aspecte de mediu

Opţiuni

Comentarii

Industrie alternativa

Demararea Proiectului

Patrimoniu cultural

Industriile alternative probabile
nu ar putea finanţa un program
semnificativ de păstrare a
patrimoniului cultural al zonei şi
de deschidere a accesului pentru
vizitatori; ar continua
deteriorarea vestigiilor şi
clădirilor istorice

Impact asupra siturilor istorice
compensat prin investiţii pentru
conservarea pe termen lung a
vestigiilor , imobilelor şi altor structuri
istorice importante, ca şi asigurarea
accesului la situri şi alte puncte de
interes

Ocuparea terenurilor creează
un impact advers, dar
investiţiile locale mari vor
permite compensarea
acestuia şi crearea de
avantaje pe termen lung,
printr-o planificare judicioasă
a resurselor

Aspecte de transport

Noile industrii vor avea un
impact negativ asupra
infrastructurii de transport
existente şi scara probabilă a
noilor investiţii nu ar permite
decât îmbunătăţiri limitate

Impact pe termen scurt asupra
sistemului de şosele prin creşterea
traficului greu; impact pozitiv prin
investiţiile locale semnificative de
îmbunătăţire a infrastructurii, cu
beneficii pe termen lung

Proiectul va avea pe termen
scurt un impact negativ legat
de volumul şi condiţiile de
trafic; investiţiile locale mai
mari legate de Proiectul
minier de asemenea
dimensiuni, oferă ocazia
îmbunătăţirii infrastructurii de
transport

Impact transfrontiera

Introducerea noilor industrii nu
va avea probabil un impact
transfrontieră direct. Dar
investiţiile nu vor fi suficiente
pentru a finanţa rezolvarea
problemei existente privind
calitatea apei care contribuie la
poluarea semnificativă a râului
Mureş inclusiv la ieşirea din ţară

Proiectul va crea un impact pozitiv pe
termen lung asupra calităţii apei ce
va contribui la îmbunătăţirea calităţii
râului Mures inclusiv la iesirea din
tara; ameliorarea impactului
transfrontiera creat ca rezultat al
condiţiilor istorice, a fost inclusă în
conceptul Proiectului, în deplină
concordanţă cu cerinţele legislaţiei
naţionale, UE şi internaţionale

Opţiunea industrii alternative
nu oferă nici o asigurare că va
fi stopată poluarea cronică a
cursurilor de apă locale, care
în final afectează calitatea
râului Mures inclusiv la iesirea
din ţară

1.2.4

Concluzii
Cu toate că o bază economică multisectorială este importantă pentru o creştere economică
susţinută a regiunii, va trebui mai întâi creată baza economică şi infrastructura necesară pentru
atragerea acestor noi industrii diverse în regiune. Prin asigurarea de stimuli economici şi
rezolvarea multora dintre problemele cele mai urgente de mediu şi infrastructură ale regiunii,
exploatarea minieră propusă va servi scopul final de diversificare a economiei din regiune în mai
multe şi importante moduri. Din motivele menţionate mai sus, dezvoltarea unor industrii alternative
a fost respinsă ca opţiune alternativă, dar se subliniază că Proiectul nu va împiedica
dezvoltarea acestor industrii în paralel, ba dimpotrivă, va rezolva câteva probleme cheie
care în prezent descurajează atragerea de investiţii.
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2 Alternative privind data demarării Proiectului şi rata
producţiei
2.1

Alternativa de întârziere a demarării proiectului

2.1.1

Beneficii potenţiale
Alternativa de intârziere a demarării proiectului ar putea fi susţinută de posibilele beneficii
pentru mediu asociate, după cum este ilustrat în următoarele exemple:
• Ar putea începe dezvoltarea transportului şi infrastructurii iar finalizarea acestora ar permite
minimizarea impactului asupra traficului creat de noile proiecte; de asemenea, ar putea fi
construite noi locuinţe la terminarea cărora ar fi posibilă cazarea satisfăcătoare a personalului
proiectului şi persoanelor atrase către această zonă prin intensificarea activităţii economice.
•

Ar putea fi în curs dezvoltarea de noi tehnologii care ar putea aduce beneficii semnificative
pentru proiectul propus.

Acestea sunt însă doar beneficii ipotetice, după cum se prezintă în continuare.
Studiile pentru evaluarea situaţiei iniţiale arată că nu există programe de dezvoltare a
infrastructurii sau altor amenajări în zona Roşia Montană, care să poată influenta Proiectul în sens
benefic pentru mediu, daca s-ar alege o alta data de demarare a acestuia. După cum se observă
din capitolele anterioare, o astfel de dezvoltare s-ar putea produce pe termen scurt sau mediu
numai ca urmare a implementării Proiectului.
A fost sugerată o alternativă suplimentara, comparabila cu alternativa ”Zero” şi anume
întârzierea demarării Proiectului până în momentul în care tehnologia de prelucrare a minereului
va avansa suficient încât riscul pentru mediu şi potenţialul de generare de impact să se reducă şi
mai mult. Această alternativă generează practic aceleaşi forme de impact potenţial ca şi alternativa
“Zero” pe întreaga perioadă de timp în care ar fi întârziată demararea Proiectului. Tehnologiile
alternative de prelucrare a minereului sunt evaluate separat în Secţiunea 4. Din evaluarea
respectiva s-a tras concluzia că nu există tehnologii alternative de prelucrare a minereului care să
îndeplinească cele doua condiţii necesare, şi anume: i) să fie corespunzătoare geochimiei
minereurilor de la Roşia Montană şi, ii) să fie suficient de bine cunoscute din punct de vedere al
eficacităţii şi siguranţei încât să necesite doar un timp scurt pana a putea fi aplicate în practica.
2.1.2

Concluzie
Este deci imposibil ca, pe aceasta baza, să poată fi prognozata o alta data pentru data
demararii Proiectului; din acest motiv alternativa întârzierii exploatării miniere a fost respinsă
ca neviabilă. Impactul asupra mediului prezentat de această alternativă nu a fost prin urmare
analizat. Cu toate acestea, se pot trage următoarele concluzii cu privire la principiul întârzierii
demararii Proiectului:
• Întârzierea Proiectului ar duce la o întârziere a remedierii problemei de poluare existente.
•

S-ar întârzia de asemenea realizarea altor beneficii semnificative, inclusiv oferta de locuri de
muncă şi investiţiile locale atât de importante în acest moment, în care închiderea activităţii
Roşiamin este pe punctul de a produce un nou impact asupra condiţiilor economico-sociale.

•

Tehnologia care va fi utilizată în Proiect este proiectată conform exigenţelor BAT şi va îndeplini
sau va fi chiar superioară cerinţelor standardelor române şi UE în privinţa controlului ecologic.

2.2

Alternative privind ritmul producţiei

RMGC a evaluat pentru Proiect o serie de ritmuri de producţie viabile pentru a determina
producţia optimă a uzinei. Aceste studii au avut în vedere durata de existenţă a minei, capacitatea
instalaţiilor, necesarul de echipamente, forţă de muncă, apă şi alţi factori. În plus au fost stabilite
costurile exploatării, prelucrării şi costurile de infrastructură pentru a se evalua eficienţa economică
a Proiectului în diferite variante de producţie. Rezultatele acestor studii arată că Proiectul va
începe să atingă criteriile cheie de profitabilitate financiară la rate ale producţiei de peste 6 Mt/an şi
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ca eficienţă se îmbunătăţeşte aproape de producţia maximă de circa 20 Mt/an. Însă şi cheltuielile
de investiţie cresc o dată cu creşterea ratei producţiei. Având în vedere toţi aceşti factori, s-a
stabilit ca optimă pentru Proiectul Roşia Montană o rată nominală de alimentare cu minereu de 13
Mt/an.
O rată mai scăzută a productivităţii de 8 Mt/an ar determina probabil următoarele:
• prelungirea duratei de existenţă a exploatării;
•

reducerea costurilor iniţiale ale echipamentelor de extracţie şi prelucrare;

•

scăderea necesarului de materiale;

•

reducerea numărului de personal necesar;

•

scăderea volumului de apă mediu zilnic necesar şi

•

creşterea costurilor totale.

•

O rată mai mare a productivităţii de 20 Mt/an ar determina probabil următoarele:
reducerea duratei de existenţă a exploatării;

•

creşterea costurilor iniţiale ale echipamentelor de extracţie şi prelucrare;

•

creşterea necesarului de materiale;

•

creşterea numărului de personal necesar;

•

creşterea volumului de apă mediu zilnic necesar şi

•

creşterea costurilor totale.

Productivitatea de 13 Mt/an a fost folosită pentru proiectarea carierelor şi a utilajelor de
prelucrare. Proiectarea carierelor a optimizat cantitatea şi conţinutul minereului extras
corespunzatoare unei programări adecvate a lucrărilor pe toată durata de existenţă a exploatării.
Durata existenţei utile este în prezent proiectată a fi de 17 ani începând de la faza pre-producţie
care va dura mai puţin de un an. Exploatarea propriu-zisă nu va dura decât primii 14 ani. În restul
de 3 ani va fi prelucrat minereul de calitate inferioară, depozitat în haldă. Creşterea sau scăderea
ratei producţiei va face să se prelungească sau să se scurteze proporţional durata Proiectului.
Impactul asupra mediului corespunzător celor trei scenarii de producţie alternative
menţionate mai sus este prezentat comparativ în Tabelul 5-4.
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Tabel 5-4.

Aspecte de mediu

Impactul alternativelor privind ratele de producţie comparativ cu alternativa
selectată
Alternative de producţie
8 Mt/an

20 Mt/an

13 mMt/an (selectată)

Debitele şi calitatea
apei

Toate alternativele permit remedierea problemei de poluare existente; remedierea finală se va realiza cel mai rapid în opţiunea 20 Mt/a

Calitatea aerului

Nivelul minim al emisiei, în general, dar
pe o durată mai mare

Nivelul maxim al emisiei, în general, dar pe o
durată mai mică

Optim din punct de vedere al nivelului
emisiilor şi duratei

Nivelul emisiilor pentru TOATE opţiunile va fi conform reglementărilor şi ghidurilor în vigoare
Zgomote şi vibraţii

Emisii de zgomot şi vibraţii ca şi în cazul emisiilor atmosferice

Sol

Toate alternativele privind producţia vor presupune aceeaşi ocupare a terenului şi modificare a habitatelor şi formelor de relief şi deci
impactul ar fi similar

Biodiversitate
Peisaj
Aspecte socioeconomice

Cea mai redusă cerere de angajări, ceea
ce ar oferi mai puţine locuri de muncă,
dar pe termen mai lung

Cea mai mare cerere de forţă de muncă, dar
pe o perioadă mai scurtă, care ar creşte
potenţialul de „crah” economic

Cerere optimă de forţă de muncă din punct
de vedere al numărului de locuri de muncă
şi duratei

Patrimoniu cultural

Ocupare similară a terenului şi deci impact similar asupra mediului

Aspecte de transport

Impactul asupra drumurilor şi sistemelor de transport va fi practic proporţional cu rata producţiei. O producţie mai mare va genera un trafic
mai intens pe amplasament, dar pe o durată mai scurtă şi invers.

Impact transfrontiera

Toate alternativele vor include remedierea poluării existente, determinând o reducere a încărcării cu poluanţi care în ultimă instanţă ar putea
afecta calitatea apei în statele vecine; toate opţiunile sunt sigure şi stabile în condiţi de funcţionare normală sau anormală.
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3 Alternative de amplasare a unor părţi componente ale
Proiectului
3.1

Alternative de amplasare a exploatării de suprafaţă

Beneficiile economice ale exploatării depind pe de o parte de valoarea minereului extras şi
pe de alta de cantitatea de minereu. Ca în majoritatea situaţiilor de producţie, există o economie
de scară şi cu cât această scară este mai mare, cu atât tind să scadă costurile unitare. Reducerea
scării resursei exploatabile va avea prin urmare un impact direct asupra eficientei Proiectului.
În orice proiect de exploatare minieră, trebuie optimizat locul excavărilor pentru a conferi
Proiectului viabilitate economică. Extragerea mineralelor din locurile în care se gaseste zacamantul
natural trebuie să se faca la un cost previzibil rezonabil, mai mic decât valoarea probabilă a
metalelor respective pe piaţă. Rocile care pot fi exploatate cu beneficiu economic sunt definite ca
„minereuri”, iar factorii cheie ai definiţiei se referă la:
• valoarea metalului recuperabil (credit);
•

costul de instalare a întreprinderii (debit);

•

costul extracţiei (debit);

•

costul prelucrării (debit);

•

costul gestionării materialelor de decopertă şi costul de reabilitare/închidere (debit).

Cel mai important factor în definirea valorii unui zăcământ de minereu este concentraţia
(calitatea) metalelor în roca exploatată. În ultimă instanţă, această calitate determina
amplasamentul în care exploatarea poate fi economică. Calitatea metalelor este cuantificată prin
testarea în laborator a rocilor pe probe prelevate de obicei din foraje. În Proiectul Roşia Montană
prelevarea de probe pentru definirea perimetrului de roci mineralizate ce ar putea fi caracterizate
drept minereu de aur şi argint, s-a facut din foraje insumand peste 161.000m.
Pentru definirea valorii zăcământului de la Roşia Montană a fost elaborat un model de
resursa specific în care s-au introdus date privind:
• topografia;
•

limitele zacamantului

•

profilul litologic;

•

codul rocii (adică rocă la zi, în halde existente, in situ);

•

alterare;

•

regiunea (ex. Orlea, Cetate, Jig)

•

proporţia golurilor (prin care este descrisă existenţa galeriilor subterane);

•

densitatea în vrac;

•

densitatea exploatată (prin care este descrisă de asemenea existenţa galeriilor subterane);

•

calitatea medie a aurului;

•

calitatea medie a argintului;

•

conţinutul de sulf;

•

duritatea..

Modelul se poate folosi apoi şi la evaluarea configuraţiilor posibile ale exploatării, inclusiv
amplasarea, geometria şi adâncimea excavaţiilor (respectiv cariere deschise); prin maximizarea
minerului extras şi minimizarea volumului de material de decoperta şi deseuri vehiculat, modelul
permite determinarea geometriei optime a minei şi a secventei de exploatare.
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Configuraţiile propuse ale carierelor pentru Proiectul Roşia Montană sunt prezentate în
Planşa 5.1 şi au fost optimizate printr-o evaluare detaliată a geologiei, geometriei şi metalurgiei
zăcământului, în afara factorilor economici precum preţul mărfii şi costurile de exploatare pentru
diferite opţiuni de prelucrare. Orice abatere de la proiectul optimizat fie ca număr de cariere,
mărime a carierelor sau ca opţiune de prelucrare va avea un efect direct asupra viabilităţii
economice a Proiectului.
Pe acest amplasament nu sunt fezabile alte localizări ale carierelor deoarece acestea
sunt dictate de locul în care zacamantului contine minereu de calitate. De aceea nu pot exista
locuri alternative de exploatare. Excluderea unor zone de zăcământ din exploatare face să crească
costul unitar al exploatării şi să scadă viabilitatea economică a Proiectului. De exemplu, o
componentă considerabilă a resursei minerale de la Roşia Montană se află într-o zonă minieră
istorică şi, după cum se observă în Planşa 5.1, este aşezată pe o reţea complexă de lucrări
subterane abandonate, în unele cazuri vechi de mai multe secole. Excluderea „Galeriilor romane”,
mai ales, ar afecta direct perimetrele de extracţie Cârnic şi Orlea şi ar face exploatarea
minereurilor neeconomică în aceste zone. În cazul carierei Cârnic ar însemna excluderea a până
la 50% din resursă, sau circa 7 milioane uncii de aur. În cazul carierei Orlea ar însemna
excluderea a până la 14% din resursă, sau circa 1,3 milioane uncii de aur. Datorită cantităţii de
resursă exploatabilă implicată, orice excludere de acest fel ar duce la scăderea viabilităţii
economice a Proiectului. Deşi RMGC recunoaşte că trăsăturile arheologice şi culturale ale zonelor
miniere istorice trebuie protejate în măsura posibilului, locul propus pentru Proiectul Roşia
Montană este singura opţiune cu viabilitate economică. Acest fapt este reflectat de limitele
perimetrului concesionat, ale zonei industriale finale şi zonelor protejate care au rezultat după
negocieri cu autorităţile locale de reglementare.
În acest caz nu pot fi identificate opţiuni alternative viabile şi nu este posibilă o analiză din
punct de vedere al mediului.

3.2

Alternativă referitoare la amplasarea uzinei de preparare

Amplasamentul general al uzinei de preparare (prelucrare) a fost ales astfel încât să
asigure o zonă tampon considerabilă pe perimetrul concesiunii, între activităţile de prelucrare şi
comunităţile din jur. Amplasarea în porţiunea centrală a perimetrului concesionat este de dorit şi
din punct de vedere al minimizării distanţelor de transport din cariere (care au o poziţie fixă,
conform celor prezentate în secţiunea precedentă) şi implicit a impactului asociat transportului
(respectiv praf, zgomot şi fum de eşapament), ca şi pentru a utiliza cât mai bine zonele existente
deja afectate de exploatări miniere anterioare. S-a urmarit, de asemenea, plasarea uzinei la o cotă
care să permită (într-o cât mai mare măsură) transportul gravitaţional al sterilului de prelucrare
tratat la iazul de decantare. Amplasamentul selectat pentru uzină şi prezentat în Planşa 5.2
întruneşte aceste criterii. Nu există nici o altă alternativă viabilă care să nu presupună un nou
impact asupra terenului, drumuri de transport mai lungi sau amplasamente inacceptabil de
apropiate de comunităţile învecinate. De aceea, poziţia uzinei de prelucrare în porţiunea
centrală a perimetrului concesionat este alternativa preferabilă; orice alt loc din perimetrul
concesionat a fost respins din motivele de mai sus şi prezentate în continuare în Tabelul 5-5.
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Tabel 5-5.

Impactul opţiunilor privind alternative de amplasare a uzinei comparativ cu
opţiunea aleasa
Opţiuni

Aspecte de mediu

Uzină amplasată altundeva decât în
centru

Uzină amplasată în centru (opţiunea
aleasă)

Debitele şi calitatea apei

O mai mare amprentă a Proiectului
creează potenţial pentru extinderea
perturbării şi poluării

Minimizează amprenta, reduce la minim
impactul potenţial asupra apelor

Calitatea aerului

Creşterea amprentei Proiectului
măreşte potenţialul de creştere a
emisiilor de praf; potenţialul de
expunere mai mare a comunităţilor
învecinate la emisiile prognozate, în
funcţie de poziţie

Minimizarea amprentei Proiectului, cu
reducerea la minim a potenţialului de
generare de praf; o mai bună ameliorare
în cazul expunerii comunităţilor
învecinate la gaze şi fum.

Zgomote şi vibraţii

La fel ca la calitatea aerului

La fel ca la calitatea aerului

Sol

O amprentă mai mare ocupă mai mult
teren şi are impact direct asupra
solurilor

O amprentă optimizată minimizează
ocuparea terenului şi impactul direct
asupra solurilor

Biodiversitate

O amprentă mai mare ocupă mai mult
teren şi are impact direct asupra
habitatelor şi speciilor sălbatice

O amprentă optimizată minimizează
ocuparea terenului şi impactul direct
asupra habitatelor şi speciilor sălbatice

Peisaj

O amprentă mai mare ocupă mai mult
teren şi are un impact vizual mai
puternic

O amprentă optimizată minimizează
ocuparea terenului şi impactul vizual

Aspecte socio-economice

Nu există o deosebire semnificativă din punct de vedere al factorilor socio-economici

Patrimoniu cultural

O amprentă mai mare ocupă mai mult
teren şi potenţialul impact direct asupra
siturilor şi vestigiilor istorice

Aspecte de transport

Nu există deosebiri semnificative legate de transport, decât dacă s-ar opta pentru un
amplasament foarte departe de mină şi/sau instalaţiile de gospodărire a deşeurilor,
în acest caz existând un potenţial impact major legat de transport

Impact transfrontieră

Nu există o deosebire semnificativă din punct de vedere al aspectelor transfrontieră

3.3

O amprentă optimizată minimizează
ocuparea terenului şi potenţialul impact
direct asupra siturilor şi vestigiilor istorice

Comentarii

Posibilitatea de a minimiza amprenta
Proiectului este un factor major al ameliorării
impactului asupra mediului

Posibilitatea de a minimiza amprenta
Proiectului este un factor major al ameliorării
impactului asupra mediului

Alternative de amplasare a sistemului iazului de decantare

3.3.1

Fundamentare
Necesitatea iazului de decantare este dictată de preferinţa marcantă pentru procesul de
extracţie a metalului cu generare de steril de procesare, faţă de alternativele de leşiere în
gramada. Această preferinţă a fost stabilită iniţial în faza studiului de prefezabilitate a Proiectului şi
reprezintă ipoteza de bază a modelului economic al Proiectului.
Din 1999, au fost efectuate mai multe studii de identificare şi evaluare a amplasamentelor
alternative pentru iazul de decantare, luând în considerare o gamă largă de factori tehnici, sociali,
economici şi de mediu. Constrângeri legate de impactul economic, topografic, geografic şi asupra
mediului impun necesitatea fundamentală a unei structuri de umplere a văii cât mai apropiată
posibil de uzina de prelucrare.
Studiul iniţial al alternativelor de amplasare a iazului de decantare a făcut parte din Studiul
Definitiv de Fezabilitate (SDF) din 2001, în care erau identificate nouă amplasamente în (patru) văi
din apropierea perimetrului Proiectului Roşia Montană.
În cursul anului 2002, RMGC a efectuat un studiu tehnic de evaluare separat, în care au
fost analizate amplasamentele evaluate anterior plus câteva alternative noi de amplasament.
Studiul a inclus opt alternative posibile de amplasare şi tehnologie a sistemului iazului de
decantare, dintre care unele sunt doar analize mai detaliate ale opţiunilor identificate în studiul
SDF din 2001.
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In această secţiune se prezintă evaluarea acestor opţiuni disponibile ale Proiectului în
raport cu amplasamentul propus pentru iazul de decantare şi ierarhizarea acestora în ordinea
preferinţelor, în funcţie de criteriile de mediu, sociale, tehnice şi economice.
3.3.2

Criterii de proiectare
Pentru toate alternativele de amplasare a iazului s-au avut în vedere urmatoarele criterii
principale de proiectare, care prezinta cea mai ridicata eficienta economica la indeplinirea
obiectivelor de proiectare privind siguranţa:
• Capacitate de stocare de 240 M tone de steril, ceea ce înseamnă o capacitate de stocare de
218 M tone plus 22 M tone pentru situaţii neprevăzute;
•

In conditii normale nu este permisa evacuarea vreunui efluent din iaz în mediu;

•

Colectarea şi pomparea înapoi în iaz a exfiltraţiilor colectate în aval;

•

Construcţie pe direcţia axului central, în continuarea unui baraj de amorsare;

•

Miez de permeabilitate redusă şi ecran de impermeabilizare pentru barajul de amorsare.

3.3.3

Amplasamente alternative ale sistemului iazului de decantare şi două alternative de
construcţie

3.3.3.1 Prima etapă a identificării opţiunilor
După cum s-a mentionat, iniţial au fost identificate nouă poziţii pentru amplasarea iazului de
decantare propus (v. Planşa 5.3). Aceste amplasamente potenţiale se află în patru văi, după cum
urmează:
3.3.3.2 Valea Tolăceşti (locaţia iazului existent al exploatării Roşia Poieni), AMPLASAMENT
A1
Amplasamentul A1 se află la nord de zona de exploatare şi este cel mai depărtat dintre
amplasamentele identificate în valea Tolăceşti, în aval de iazul de la Roşia Poieni. Amplasamentul
identificat nu are o capacitate suficientă de stocare a sterilului pentru toată cantitatea planificată pe
toată durata Proiectului.
Amenajarea unui iaz pe Amplasamentul A1 ar avea impact direct asupra a două sate din
zona de influenţă. Valea Tolăceşti, deşi este considerată relativ neperturbată din punct de vedere
al mediului, conţine iazul de la Roşia Poieni pentru depozitarea sterilului de cupru de la această
mină.
3.3.3.3 Valea Tolăceşti, AMPLASAMENTUL A2
Amplasamentul A2 se află imediat în amonte de Amplasamentul A1 şi este al doilea ca
depărtare de locul propus pentru uzina de la Roşia Montană. Locul este în prezent parţial ocupat
de iazul de la Roşia Poieni şi deci pot apărea unele interferenţe, ceea ce va necesita
implementarea unui proiect care să contracareze acest efect. Calculele preliminare bazate pe
conceptul de proiectare a instalaţiei propuse arată că pe acest amplasament ar încăpea întregul
volum de steril estimat pentru durata de existenţă a exploatării.
3.3.3.4 Valea Tolăceşti, AMPLASAMENTUL A3
Amplasamentul A3 se află la capătul văii Tolăceşti şi este cel mai apropiat de Roşia
Montană dintre cele de pe această vale. Amplasamentul A3 nu permite decât amenajarea unui iaz
de decantare mic, care nu ar avea capacitate suficientă pentru întregul volum de steril rezultat din
Proiectul Roşia Monatană.
Această porţiune a văii este relativ neperturbată deoarece iazul de la Roşia Poieni se află
mai departe în aval de acest punct. Amenajarea unui iaz pe acest amplasament ar avea impact
direct asupra a două mici aşezări din zona de influenţă.
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3.3.3.5 Valea Abruzelului, AMPLASAMENT B1
Amplasamentul B1 se află la est de perimetrul Proiectului Roşia Montană şi la gura văii
Abruzelului. Locul este ocupat în prezent de o serie de sate şi aşezări mici, iar amenajarea unui iaz
de decantare pe acest amplasament ar afecta direct un număr semnificativ de locuitori care ar
trebui strămutaţi. Amplasamentul a cunoscut în trecut o oarecare activitate minieră şi este posibil
să existe probleme ţinând de vechile lucrări miniere în legătură cu starea terenului de fundaţie al
eventualului baraj al iazului. Amplasamentul a suferit în trecut un impact semnificativ asupra
mediului ca urmare a acestei activităţi miniere.
Apropierea faţă de perimetrul Proiectului şi caracteristicile topografice fac ca aceasta să fie
o opţiune eficientă cu costuri de amenajare relativ scăzute, deşi amenajarea pe acest
amplasament nu ar dispune de o capacitate de stocare suficientă pentru întreaga durată de
funcţionare a activităţilor generatoare de steril.
3.3.3.6 Valea Abruzelului, AMPLASAMENT B2
Amplasamentul B2 se află în amonte de amplasamentul B1, la est de Proiectul Roşia
Montană. Caracteristicile acestui amplasament sunt similare celor de pe amplasamentul B1, cu o
distanţă asemănătoare faţă de perimetrul Proiectului şi o capacitate de depozitare a sterilului
similară. Locul reprezintă un impact mai redus asupra locuitorilor, afectând numai două comunităţi,
deşi se consideră că şi aceasta ar fi prea mult. Ar putea exista de asemenea aceleaşi probleme de
fundaţie ca şi în cazul B1.
3.3.3.7 Valea Cornei, AMPLASAMENT C1
Amplasamentul C1 se află la capătul văii Corna şi imediat la sud de amplasamentul minei.
Valea a fost deja afectată semnificativ de activităţi miniere trecute şi apropierea de perimetrul
Proiectului o face şi mai atractivă datorită costurilor de amenajare relativ scăzute.
Amplasamentul ales ar permite amenajarea unui iaz suficient de mare pentru a stoca
întreaga cantitate de steril generată pe durata de exploatare a minei. Datorită caracteristicilor
acestei zone, amplasamentul are cea mai mare capacitate potenţială de stocare dintre toate cele
nouă variante identificate.
3.3.3.8 Valea Cornei, AMPLASAMENT C2
Amplasamentul C2 se află imediat în amonte şi poate fi caracterizat similar cu
Amplasamentul C1. Amenajarea unui iaz pe acest amplasament ar oferi o capacitate suficientă
pentru stocarea sterilului pe toată durata planificată a exploatării şi datorită apropierii de perimetrul
Proiectului şi a condiţiilor locale presupune cel mai mic cost de amenajare.
După cum s-a arătat mai sus, valea a fost semnificativ afectată de activităţi miniere
anterioare. Există însă aşezări care ar trebui strămutate.
3.3.3.9 Valea Cornei, AMPLASAMENT C3
Amplasamentul C3 se află la la gura văii Corna şi este cel mai apropiat de perimetrul
Proiectului. Caracteristicile topografice ale zonei nu ar permite însă decât amenajarea unui iaz de
mici dimensiuni care nu ar dispune de o capacitate suficientă de stocare pentru întreaga cantitate
Iazul de decantare ar avea un impact
de steril planificată pe durata de exploatare a minei.
direct asupra unui sat aflat în prezent în vale.
3.3.3.10 Valea Seliştei, AMPLASAMENT D1
Amplasamentul D1 se află la vest de amplasamentul minei şi în apropierea iazului existent
al exploatării Roşiamin. Caracteristicile amplasamentului nu ar permite decât amenajarea unui iaz
cu capacitate insuficientă pentru a stoca întreaga cantitate de steril planificată pentru durata de
exploatare a minei.
Datorită prezenţei iazului existent Selişte, valea este o zonă semnificativ afectată, iar
amenajarea propusă nu ar avea impact direct asupra altor sate.
3.3.3.11 A doua etapă a identificării opţiunilor
După completarea activităţii de definirie a amplasamentelor de depozitare a sterilelor de
prelucrare în 2001, RMGC a comandat un nou studiu de evaluare a alternativelor privind iazul de
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decantare, în care să fie incluse datele obţinute în studiile anterioare precum şi informaţii noi cu
privire la Proiect şi la condiţiile de pe amplasamentele identificate. A rezultat ca urmatoarele şase
dintre alternativele potenţiale de depozitare ar satisface exigenţele de depozitare a sterilului din
Proiect.
3.3.3.12 Valea Corna
Această alternativă are în vedere construcţia unui baraj de-a curmezişul văii Corna.
Amplasamentul propus se află la sud de perimetrul Proiectului, aproximativ aliniat cu poziţia
Amplasamentului C2 descris mai sus.
Sistemul va fi construit cu un bazin de steril amenajat din material de permeabilitate redusă
şi sistem de drenaj, şi un baraj de retenţie care va consta dintr-un baraj de amorsare zonat,
construit din anrocamente, de circa 78 m înălţime, cu un miez de permeabilitate redusă şi
supraînălţări consecutive prin metoda construcţiei în ax, pentru a forma un baraj zonat în ax din
anrocamente cu înălţimea finală a coronamentului de circa 185 m.
Abordarea constructivă a instalaţiei a indicat necesitatea unui miez de permeabilitate
redusă la barajul de amorsare, care să minimizeze exfiltraţiile prin taluz, dar în acelaşi timp a arătat
şi că înălţările ulterioare în ax ale barajului nu vor avea nevoie de un nucleu de permeabilitate
redusă. Taluzul aval va fi construit cu o panta 2O : 1V pentru a oferi un factor de siguranţă la
rupere adecvat atat pentru barajului de amorsare cat şi pentru cel final.
Acest Proiect menţine un gradient pozitiv de curgere a apei subterane în iazul de steril care
împiedică migraţia soluţiei de sterile în afara instalaţiei. Exfiltraţiile din barajul permeabil vor fi
colectate şi reintroduse în iaz. În plus, acest amplasament are avantajul că formează o structură
de control al poluării pentru scurgerea de apă potenţial contaminată din zonele de activitate
adiacente.
Amplasamentul propus şi proiectul pentru amenajarea iazului permit stocarea sterilelor de
prelucrare produse pe întreaga durată a exploatării deşi, după cum s-a arătat anterior, va fi
necesară strămutarea mai multor locuitori.
3.3.3.13 Valea Seliştei
Această opţiune e echivalentă cu cea identificată ca Amplasamentul D1 de mai sus.
Opţiunea privind valea Seliştei presupune extinderea iazului de decantare existent, utilizat în
prezent pentru depozitarea sterilelor exploatării Roşiamin, pentru a crea un iaz capabil să stocheze
toată producţia de steril pe durata de existenţă a Proiectului.
Iazul existent de la Selişte constă dintr-un mic baraj de amorsare şi înălţări amonte
construite din fracţiunea grosieră a materialelor sterile până la o înălţime de circa 60m.
Pentru Proiectul Roşia Montană, barajul existent ar trebui mărit prin construcţia unui
contrafort în aval şi a unei structuri de înălţare din anrocamente care să permită stocarea apelor
tehnologice şi o cantitate de steril generată în circa doi ani de funcţionare. Ar fi necesare lucrări
considerabile de pregătire a fundaţiei pentru înălţarea acestui baraj în locul în care se întinde peste
sterilul existent pentru a asigura respectarea criteriilor de proiectare referitoare la stabilitate.
Pregătirea fundaţiei ar include şi instalarea de drenuri în steril pentru îmbunătăţirea caracteristicilor
de drenaj şi, prin aceasta, creşterea rezistenţei materialului (v. secţiunea transversală schematică
de mai jos).
În plus, ar fi construit un perete de steril umed care să minimizeze exfiltraţiile de apă
tehnologică prin barajul de amorsare. Ar trebui instalate numeroase instrumente care să indice
gradul de întărire a materialului de fundaţie înainte de a construi alte ridicări.
Barajul final va fi construit prin înălţări multiple în ax, construite din anrocamente deasupra
barajului iniţial, până la cota de 830 m. Acest proiect de baraj include şi el conceptul de baraj
permeabil; de aceea nu va fi instalat un miez de permeabilitate redusă în nici una din înălţările
ulterioare. Aceasta ar menţine un gradient pozitiv de curgere a apei subterane înspre iazul de
steril asigurand retenţia sterilelor. Exfiltraţiile prin baraj ar fi colectate într-un sistem secundar de
retenţie construit în aval şi pompate înapoi în iazul de decantare.
Analiza geotehnică a proiectului barajului a confirmat că măsurile de remediere propuse
pentru iazul existent Selişte împreună cu proiectul propus de construcţie prin înălţări în ax ale
barajului şi asigurarea unui perete de steril de procesare pentru stoparea exfiltraţiilor, ar determina
obţinerea unui baraj cu un factor de siguranţă la rupere adecvat.
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Amplasamentul prezintă avantaje şi dezavantaje dintre care cele mai importante sunt
construcţia pe un loc deja puternic afectat de activităţi miniere trecute şi prezente, care astfel
minimizează perturbarea unor terenuri noi pentru construcţia iazului şi respectiv condiţiile
constructive dificile întâlnite în mod specific în unele zona ale iazului existent.
În plus, amenajarea unui iaz pe acest amplasament ar duce la realizarea unei capacităţi de
numai 225 milioane de tone de steril, adică mai puţin decât prevăd criteriile de proiectare, de 240
milioane tone.

Schiţa de proiect Selişte

3.3.3.14 Iazul Roşia Poieni
Această opţiune este similară cu cea descrisă în studiul DFS din 2001 ca Amplasament A2
şi constă din utilizarea iazului de steril existent al exploatării de la Roşia Poieni.
Iazul de decantare al exploatării Roşia Poieni se află la aproximativ nouă (9) km nord-est
de amplasamentul uzinei Roşia Montană. Sistemul actual constă dintr-un baraj din anrocamente
cu un iaz necăptuşit format de un baraj iniţial de anrocamente de înălţime 630 m, o a doua înălţare
mai jos în aval de 680 m şi două înălţări consecutive amonte de 683 şi respectiv 686 m fiecare.
Conceptul proiectului sistemului iazului de decantare Roşia Montană pe acest
amplasament cuprinde construcţia iniţială a unei înălţări în ax a barajului până la 700 m şi
construirea ulterioară a noi înălţări consecutive în ax până la o înălţime finală a coronamentului de
circa 754 m.
Analiza preliminară a stabilităţii a constatat că pentru conceptul propus există factori de
stabilitate la rupere acceptabili în fiecare fază a construcţiei şi exploatării structurii.
Sterilele din Proiectul Roşia Montană ar fi pompate peste creasta dealului pe
amplasamentul iazului de la Roşia Poieni.
Între avantajele amplasamentului de la Roşia Poieni se numără faptul că pe el există deja
un sistem de depozitare a sterilelor de prelucrare; prin urmare se reduc suprafeţele noi afectate de
Proiect. Terenul din jurul perimetrului amenajării existente a fost achiziţionat de către
întreprinderea Roşia Poieni, astfel că pentru extinderea instalaţiei nu mai este necesară
achiziţionarea de terenuri. Principalul dezavantaj al acestei alternative este distanţa până la
amplasamentul uzinei Roşia Montană, care face necesară pomparea sterilului prin conductă pe
distanţe mari înainte de eliminare.
Figura schematică de mai jos prezintă conceptul de proiectare propus pentru înălţările
barajului existent de la Roşia Poieni.
.

Schiţa de proiect pentru Roşia Poieni
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3.3.3.15 Combinaţie între amplasamentele Selişte şi Roşia Poieni
Elaborarea acestei alternative a fost iniţial luată în considerare datorită problemelor
aşteptate să apară în urma amestecului de steril de cupru şi de aur în cazul în care s-ar fi utilizat
iazul de la Roşia Poieni pentru depozitarea sterilului de la Roşia Montană în paralel cu continuarea
depozitării sterilului de la exploatarea Roşia Poieni.
Iazul din valea Seliştei ar fi utilizat iniţial pentru depunerea sterilului de aur de la Roşia
Montană până la încetarea activităţii minei Roşia Poieni, după care s-ar fi finalizat construcţia
înălţărilor în ax ale barajului Roşia Poieni şi ar fi putut începe depunerea sterilelor de aur.
Modelul conceptual pentru extinderea acestor iazuri este similar cu cel descris mai sus,
deşi mărimea înălţărilor se ajustează faţă de cerinţele specifice ale planului de depozitare.
Un concept similar de combinare a amplasamentelor a fost propus în fazele iniţiale ale
studiului DFS din 2001; conform conceptului, sterilul de la Roşia Montană ar fi putut fi eliminat la
iazul de la Roşia Poieni şi restul de steril generat de mina Roşia Poieni ar fi urmat să fie depozitat
într-un iaz separat mai mic, special construit, în valea Ştefancei.
Toate aceste opţiuni de combinare sunt în prezent considerate redundante datorită
închiderii iminente a exploatării Roşia Poieni şi încetării depozitării sterilului acesteia în iaz, ceea
ce face acest amplasament potenţial disponibil exclusiv pentru exploatarea Roşia Montană.
3.3.3.16 Filtrarea sub presiune a sterilului şi depozitare în valea Cornei
Această opţiune a fost analizată iniţial în studiul de reevaluare a opţiunilor privind iazul de
decantare de după 2001 şi a fost respinsă în procesul de triere a opţiunilor din următoarele motive
• Costuri mari de exploatare, între 2 şi 3 USD per tonă, şi
•

Lipsa de experienţă în exploatare şi riscul rezultant al acestui tip de activitate

Aceste motive sunt în continuare considerate valabile şi aplicabile, de aceea această
alternativă nu va fi analizată în detaliu.
3.3.3.17 Umplerea cu steril a carierelor
Ca şi în cazul filtrării sub presiune a sterilelor, această alternativă a fost eliminată din
analiză în faza de pre-triere a opţiunilor în studiul mentionat. Conurile create prin extracţia
minereului de la Roşia Montană ar fi umplute cu deşeuri sterile pe măsură ce se finalizează
exploatarea fiecăruia. Prezenţa vechilor galerii în pereţii carierelor ar crea şi ea complicaţii în ceea
ce priveşte retenţia sterilului. Nu există alte cariere disponibile pentru depozitarea sterilului pe o
rază rezonabilă faţă de amplasamentul Proiectului.
Nici această opţiune nu va mai fi analizată în detaliu.
Tabelul 5-6 sintetizează caracteristicile amplasamentelor alternative analizate şi o scurtă
descriere a impactului asupra mediului şi social evaluat în etapa preliminară.
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Tabel 5-6.

Sumar al amplasamentelor alternative pentru iazul de decantare

Alternativa

Date tehnice

Impact asupra mediului

Impact social

Valea Corna

Înălţimea barajului: 200 m

Impact asupra văii existente: da

Populaţie strămutată: da

Volum de stocare în iaz: Adecvat

Suprafaţa afectată: 3,5 km2

Impact estetic: da

Condiţii de fundaţie: Adecvate

Impact potenţial asupra apelor
subterane/ de suprafaţă: Nu

Terenuri în PUG/ PUZ: Da

Restricţii geotehnice: Nu
Iazul de
decantare Roşia
Poieni

Iaz Selişte

Înălţimea barajului: 140 m

Impact asupra văii existente: Nu

Populaţie strămutată: Nu

Volum de stocare în iaz: Adecvat

Suprafaţa afectată: 4,4 km2

Impact estetic: da

Condiţii de fundaţie: Adecvate

Terenuri în PUG/ PUZ: Nu

Restricţii geotehnice: Alunecare de
teren pe traseul conductei

Impact potenţial ape subterane/ de
suprafaţă: Exploatare existentă - Da
Exploatarea în continuare va rezolva
impactul asupra apelor subterane/ de
suprafaţă:

Înălţimea barajului: 230 m

Impact asupra văii existente: Nu

Populaţie strămutată: da

Volum de stocare în iaz: Adecvat

Suprafaţa afectată: 3,0 km2

Impact estetic: da

Condiţii de fundaţie: Proaste

Impact potenţial ape subterane/ de
suprafaţă: Exploatare existentă - Da
Exploatarea în continuare va rezolva
impactul asupra apelor subterane/ de
suprafaţă:

Terenuri în PUG/ PUZ: Nu

Alternativele combinate aproape că
dublează impactul potenţial asupra
mediului, deoarece presupun
amenajarea a două amplasamente
diferite

Alternativele combinate aproape
că dublează impactul potenţial
asupra mediului, deoarece
presupun amenajarea a două
amplasamente diferite

Restricţii geotehnice: Da

Alternative
combinate

Înălţimea barajului: variază
Volum de stocare în iaz: Adecvat
Condiţii de fundaţie: Adecvate
Restricţii geotehnice: Nu

Pe baza descrierilor de mai sus şi a evaluării iniţiale a capacităţii potenţiale a diferitelor
alternative de amplasare a iazului de decantare, unele opţiuni au fost excluse de la o analiză mai
amănunţită din motive de mediu sau tehnice care ar împiedica realizarea scopului principal al
instalaţiei.
Astfel, amplasamentele Ştefanca şi Abruzel , au fost excluse datorită distanţei faţă de mină,
care ar face să crească prea mult amprenta generală a Proiectului şi ar prezenta şi un impact
potenţial important în cazul construcţiei iazului, datorită strămutării populaţiei. Toate acestea, ca şi
faptul că iazul rezultat nu ar satisface cerinţele de depozitare a întregului steril planificat să rezulte
pe toată durata de existenţă a minei, fac aceste alternative neviabile.
În plus, după cum s-a mentionat, alternativele de implementare a unui sistem de filtrare sub
presiune pentru depozitarea sterilului uscat în valea Cornei şi depozitarea sterilului în cariere
epuizate au fost de asemenea excluse din analiză în această etapă.
Însă pentru următoarele opţiuni se justifica o analiză mai amănunţită şi alegerea opţiunii
preferabile de depozitare a sterilului rezultat din exploatarea Proiectului Roşia Montană.
• Iaz ”de vale” pe valea Cornei (C2 de mai sus)
•

Extinderea sistemului iazului de decantare Selişte

•

Extinderea sistemului iazului de decantare Roşia Poieni

•

Combinaţie între amplasamentele Selişte şi Roşia Poieni

În Tabelul 5-7 sunt sintetizate principalele caracteristici ale iazurilor de decantare propuse
alese pentru analiza finală.
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Tabel 5-7.

Sumar al opţiunilor preselectate pentru iazul de decantare

Alternativa

Baraj de
amorsare
Panta
aval (H:V)

Baraj final
Panta aval
(H:V)

Corna
Selişte
Roşia Poieni
Selişte/Roşia
Poieni

2:1
2:1
2:1
2:1

2:1
2:1
2:1
2:1

3.3.4

Baraj de
amorsare
Raport
capacitate
/volum
anrocamente
6.01
3.10
34.99
6.40

Baraj final
Raport
capacitate /
volum
anrocamente

Înălţimea
finală a
barajului
(m)

Capacitate de
stocare finală
(Mt)

11.83
5.63
38.23
7.91

185
230
140
180/124

240
225
241
242

Criterii de comparare a opţiunilor preselectate pentru iazul de decantare

Bazele analizei
Pentru a face o analiză comparativă şi a ierarhiza opţiunile de amplasament, au fost avute
în vedere şase criterii de bază. În plus, pentru ca procesul de ierarhizare să nu fie influenţat
subiectiv într-un anumit sens, în procesul de ierarhizare s-a presupus că fiecare dintre cele şase
criterii prezintă o pondere sau importanţă egală. Cele şase criterii sunt următoarele:
• Risc / impact de mediu
•

Impact asupra comunităţii

•

Posibilitate de construcţie

•

Costurile investiţiei

•

Costurile de operare

•

Complexitate / uşurinţă în exploatare

S-a presupus că pentru fiecare amplasament analizat, costurile de închidere şi reabilitare şi
costurile de monitorizare pe termen lung (exprimate în cost pe tonă de minereu prelucrat) vor fi
aceleaşi. De remarcat că aceste costuri de reabilitare şi monitorizare după închidere depind în
mare măsură de tipul de iaz (de vale, padoc, pe versantul dealului, evacuare centrală de steril
îngroşat etc.) pentru anumite dimensiuni ale amenajării şi de aceea aceste costuri au fost
considerate similare în această etapă deoarece opţiunile analizate sunt de acelaşi tip (iaz de vale)
şi au dimensiuni relativ similare. Excepţia este reprezentată de alternativa combinată Roşia PoieniValea Seliştei, pentru care se va include un factor de penalizare în categoria costurilor de
exploatare pentru a ţine seama de costul mai mare al reabilitării şi perioadei de după închidere
rezultate din faptul că vor fi două obiective.
Analiză
3.3.4.1 Risc / impact de mediu:
Au fost evaluate urmatoarele principale tipuri de risc pentru mediu / forme de impact asupra
mediului asociate fiecărei alternative:
i. Exfiltraţii prin baraj cu impact asupra apei subterane / de suprafaţă din aval şi în final
a oricărei surse de apă subterană din aval de instalaţie.
ii. Ruperea conductei de transport al sterilului.
iii. Ruperea barajului iazului de decantare (datorită unui fenomen seismic extrem)
determinând o curgere de steril în aval.
iv. Ruperea barajului iazului de decantare (breşă datorită unor precipitaţii extreme şi
acumulării apei în iaz) determinând o curgere de steril în aval.
v. Impact asupra unor zone care nu au fost afectate de activităţi anterioare de extracţie
sau prelucrare a minereurilor.
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Tipul (i) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere redusă, dacă sunt incorporate
în proiectul final al iazului măsuri adecvate de control al exfiltraţiilor. Aceste măsuri sunt uşor de
construit şi relativ necostisitoare şi sunt considerate esenţiale pentru orice iaz de steril modern.
Tipul (ii) a fost considerat ca având o probabilitate moderată până la mare de a se produce,
dar, deoarece un astfel de fenomen este considerat a avea mai puţine consecinţe decât o cedare a
barajului, riscul a fost estimat similar celorlalte hazarde. De remarcat că riscul presupus de ruperea
conductei creşte în funcţie de lungimea acesteia iar pericolul reprezentat creşte în punctele în care
conducta traversează un curs de apă sau o altă vale pe traseul până la iazul de decantare. În
funcţie de toate acestea, alternativa văii Corna este considerată cu cele mai mici riscuri deoarece
amplasamentul propus pentru iaz se află în apropiere de amplasamentul viitoarei uzine de
procesare şi conducta de steril va parcurge pe tot traseul aceeaşi vale în care iazul va asigura
retenţia scurgerilor, ceea ce va minimiza impactul potenţial în afara amplasamentului Proiectului.
Alternativa Selişte este de asemenea considerată cu risc scăzut, deoarece traseul conductei ar fi
acelaşi cu cel al conductei existente, minimizand astfel orice impact adiţional. Alternativa Roşia
Poieni este considerată cu cel mai mare risc având în vedere distanţa faţă de amplasamentul
uzinei.
Tipul (iii) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere foarte redusă, dacă se aplica
cele mai bune practici pentru proiectarea şi construirea barajului şi se folosesc cele mai bune
practici de exploatare. Impactul potenţial asupra mediului a fost evaluat ca fiind similar pentru
fiecare alternativa, deşi 3 dintre acestea, printre care alternativa de utilizare a iazului Selişte, sunt
considerate mai riscante datorită stării materialelor de sub amplasamentul barajului şi lucrărilor
ample necesare pentru pregătirea fundaţiei înainte de înălţarea barajului. Alternativa Roşia Poieni
este considerată cu cel mai redus risc având în vedere înălţimea finala mai mică a barajului.
Tipul (iv) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere redusă până la foarte redusă,
dacă sunt construite lucrări de deviere a cursului care să minimizeze impactul potenţial al
acumulării de apă în iaz. Deşi similară, alternativa Roşia Poieni este considerată cu un risc mai
scăzut deoarece forma iazului, care rezultă din capacitatea mai mare în raport cu volumul de
anrocamente, reflectă şi un bazin de captare potenţial mai mic pentru această alternativă. În plus,
la iazul Roşia Poieni ar exista deja unele lucrări de deviere a apelor care ar ajuta la diminuarea
impactului.
Tipul (v) a fost estimat ca fiind similar pentru alternativele Roşia Poieni şi Selişte, deoarece
acestea sunt în zone deja ocupate de iazuri de decantare şi deci deja afectate. Alternativa Roşia
Poieni este considerată ceva mai favorabilă deoarece aspectele legate de formele de proprietate şi
utilizare a terenurilor au fost deja rezolvate prin achiziţionarea terenurilor din jurul iazului existent
de la exploatarea Roşia Poieni. Alternativa Corna este considerată mai puţin favorabilă deoarece
implică ocuparea unei văi noi cu un iaz de decantare. În acest caz, deşi unele dintre formele de
impact semnificativ din valea Cornei sunt generate de activităţile miniere anterioare, adaugarea
impactului noului iaz de decantare face amplasamentul mai puţin actractiv prin comparatie cu alte
alternative. Alternativa combinaţiei de amplasamente este de asemenea considerată mai puţin
favorabilă deoarece va implica afectarea a două văi în loc de una.
În Tabelul 5-8. este sintetizată ierarhizarea amplasamentelor dupa tipurile de risc / impact
(i) – (v).
Tabel 5-8.
Ierarhizarea amplasamentelor în raport cu riscul de mediu (1 cel mai mic – 5
cel mai mare)
Alternativa
Tipul de Risc/
Forma de impact
Risc de exfiltraţii
Ruperea barajului de steril
Risc de stabilitate
Devierea curgerii de
suprafaţă
Suprafaţă afectată
Punctaj

Corna

Selişte

Roşia Poieni

Roşia Poieni Seliste

1
1
2
2

3
2
3
3

2
3
1
1

4
4
4
4

3
9

2
13

1
8

4
20
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Tabelul anterior arată că alternativele Roşia Poieni şi Corna au o încadrare similară din
punct de vedere al „riscului respectiv impactului de mediu". Alternativa Selişte este pe locul trei şi
combinaţia de amplasamente Roşia Poieni-Selişte este de departe pe ultimul loc. Aceasta se
poate datora faptului că această alternativă trebuie să includă şi impactul potenţial determinat de
existenţa a două depozite şi infrastructura aferentă dublă.
3.3.4.2 Impact asupra comunităţii:
Evaluarea „impactului asupra comunităţii” a fost făcută pentru fiecare alternativă analizată
pe baza distanţei dintre sistemul propus sau infrastructura asociată acestuia şi cel mai apropiat
sat, şi a necesităţii de strămutare a populaţiei pentru fiecare alternativă.
Alternativele Roşia Poieni şi Selişte vor fi amenajate în totalitate în limitele unui iaz existent
şi de aceea nu vor avea un efect semnificativ asupra comunităţilor din jur. Totodată, conducta de
steril propusă va utiliza traseul existent spre Selişte şi o parte a celui spre Roşia Poieni, dar
necesita construirea unei alte sectiuni între uzina Roşia Montană şi Roşia Poieni.
Alternativa Corna ar avea un impact direct asupra comunităţilor existente în vale. După
cum s-a arătat mai sus, valea a fost semnificativ afectată de activităţi miniere anterioare. Există
însă un număr însemnat de aşezări în această vale şi va fi necesară strămutarea persoanelor
aflate în prezent în amprenta iazului propus.
3.3.4.3 Posibilitate de construcţie:
Evaluarea posibilităţii de construcţie a barajelor pentru fiecare alternativă de iaz s-a făcut
pe baza evaluării disponibilităţii materialelor de împrumut de pe fiecare amplasament (respectiv din
fiecare bazin ocupat de iaz) şi a dificultăţilor potenţiale preconizate în legatura cu activităţile de
pregătire a fundaţiei pe unele dintre amplasamente.
Posibilitatea de construcţie a barajului propus pentru alternativele Corna şi Roşia Poieni
este considerată similară, deşi eficienţa barajului de la Roşia Poieni ar determina o încadrare
superioară. Aceasta ar fi compensată pe amplasamentul Corna prin abundenţa anrocamentelor
disponibile pentru construcţia barajului. Sursa acestui material va fi roca sterilă din mină, având în
vedere apropierea de locul propus pentru barajul de la Corna.
Alternativele pentru iazul Selişte au fost punctate mai puţin deoarece stabilizarea barajului
existent şi lucrările de pregătire a fundaţiei ar putea prezenta riscuri ridicate în amenajare.
Alternativa constând din combinarea iazurilor Roşia Poieni Selişte ar necesita mai puţine lucrări
datorită înălţimii finale mai reduse a barajului Selişte în această alternativă.
3.3.4.4 Costurile investiţiei:
Au fost efectuate diferite analize de cost cu diferite grade de exactitate pentru compararea
opţiunilor alternative. Estimarea costurilor la nivel conceptual este prezentată în Tabelul 5-9 iar
nivelul costurilor a fost luat în considerare în determinarea ierarhizării fiecărei alternative în parte.
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Tabel 5-9.

Estimarea costurilor alternativelor la nivel de concept

Alternativa
Valea Corna
Cost direct iniţial total
Cost indirect iniţial total
Cost total de investiţie şi susţinere
Valea Seliştei
Cost direct iniţial total
Cost indirect iniţial total
Cost total de investiţie şi susţinere
Valea Roşia Poieni
Cost direct iniţial total
Cost indirect iniţial total
Cost total de investiţie şi susţinere
Combinaţie între văile Selişte şi Roşia Poieni
Cost direct iniţial total
Cost indirect iniţial total
Cost total de investiţie şi susţinere

Cost (USD)
148 433 153
56 467 576
8 420 993
83 544 584
269 976 875
89 745 926
8 420 993
171 809 956
75 507 522
37 958 729
8 420 993
29 127 800
237 739 856
37 958 729
8 420 993
191 360 134

3.3.4.5 Costurile de operare:
S-a efectuat o evaluare a costurilor de operare a iazului de decantare pentru fiecare
alternativă, pe considerente privind lungimea conductei care leagă amplasamentul uzinei de
amplasamentul iazului precum şi inaltimea de pompare plus pierderile pe conducta (respectiv cu
cât lungimea şi inaltimea de pompare sunt mai mari, cu atât cresc ”pierderile” şi deci solicitarea
pompelor).
S-a estimat că principalul cost de operare pentru iazul de decantare este repezentat de
costul energiei electrice. Alte costuri se refera la întreţinerea generală, costul forţei de muncă
(pentru pornirea pompelor, schimbarea duzelor etc.). Merită menţionat că şi costurile de întreţinere
generală şi forţă de muncă vor creşte cu cât iazul este mai departe de uzină.
În plus, trebuie incluse în calcul costurile de întreţinere ale elementelor legate de conductă,
cum ar fi tuneluri sau poduri pentru instalarea acesteia, precum şi staţiile de creştere a presiunii pe
traseu.
Evaluarea arată că alternativele Corna şi Selişte sunt cele mai favorabile având în vedere
apropierea faţă de amplasamentul uzinei şi simplitatea traseului conductei, care nu necesită
structuri complicate, tuneluri sau poduri de întreţinut şi nici intretinerea unor diguri de control al
poluării sau altor infrastructuri de retenţie pe traseu. Alternativa Selişte este marginal mai
favorabilă decât Corna având în vedere utilizarea potenţială a unui coridor de conductă deja
existent de la uzină şi până la iaz.
Alternativa Roşia Poieni prezintă condiţiile cele mai defavorabile, presupunând distanţe mai
mari faţă de amplasamentul uzinei, care determină costuri mai mari cu energia de pompare a
sterilului şi apei recirculate şi costuri mai mari de întreţinere a conductei şi infrastructurii aferente,
inclusiv pentru tuneluri, poduri şi măsurile de control al poluării.
3.3.4.6 Complexitatea exploatării:
Se prevede ca iazul de decantare amenajat pe fiecare din amplasamentele analizate să aibe un
concept de exploatare similar, după cum urmează:
(i)
Gospodărirea apelor de suprafaţă: apele de suprafaţă vor fi recuperate din
instalaţie printr-o pompă flotantă pe ponton sau altă instalaţie similară şi
repompate în uzină.
(ii)

Depozitarea sterilului: împrăştiere prin duze de pe barajul principal şi din mai
multe ştuţuri aflate pe o conductă inelară care înconjoară iazul.
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Se estimează că gradul de complexitate al acestei operaţiuni este direct legat de lungimea
de taluz necesară şi în mai mică măsură de lungimea conductei de transport. Pentru o lungime mai
mare a taluzului este necesar un control suplimentar al evacuării prin duze care să asigure o bună
gospodărire a iazului de suprafaţă şi a sistemului de recirculare a apei. O conductă mai lungă va
necesita instalarea unor staţii de pompe pentru mărirea presiunii şi/sau sisteme de reducere a
presiunii care ar putea crea probleme în operare, mai ales la pornire.
Asemănător, controlul exfiltraţiilor este de primă importanţă pentru protecţia mediului şi un
taluz mai lung va necesita elemente suplimentare de colectare a scurgerilor şi va presupune un
risc proporţional mai mare de defectare a acestora.
O parte importantă a analizei complexităţii de operare este aceea a efectului asupra
bilanţului general al apei pe amplasament inipoteza ca există două iazuri de decantare active
simultan în timpul derulării Proiectului. Aceasta ar putea avea un impact semnificativ asupra
costurilor de epurare a apelor şi de aceea riscul asociat aceastei alternative este considerat a fi
mare.
Pe baza celor de mai sus, s-a evaluat că Alternativa Corna este amplasamentul cel mai
favorabil, deoarece necesită o lungime relativ mai mică a barajului şi va necesita un sistem
semnificativ mai simplu de evacuare a sterilului de procesare. Alternativa Roşia Poieni este
marginal mai puţin favorabilă decât alternativa Corna, iar alternativa Selişte este considerată cea
mai puţin favorabilă dintre alternativele cu un singur amplasament, având în vedere complexitatea
suplimentară a sistemului de control al depozitării datorită exfiltraţiilor şi altor riscuri asociate
lucrărilor de pregătire a fundaţiei şi management a riscului prezentat de barajul existent.
Alternativa combinata este considerată cea mai puţin convenabilă având în vedere
cerinţele de a exploata două instalaţii într-o anumita fază a Proiectului.
3.3.5

Rezultate

Rezultatele analizei comparative, prezentate în Tabelul 5-10, se bazează pe evaluarea
diferitelor alternative în raport cu criteriile descrise mai sus. Sistemul de ierarhizare utilizat este
similar cu cel prezentat pentru riscul / impactul de mediu.
Tabel 5-10.

Evaluarea - Ierarhizarea amplasamentelor

Alternativa
Categoria
Risc pentru mediu
Impact asupra
comunităţii
Posibilitate de
construcţie
Costul investiţiei
Costul de operare
Complexitatea
exploatării
Punctaj

Corna

Selişte

Roşia Poieni

Roşia Poieni –
Seliste

3
5

4
1

2
4

6
5

2

6

2

5

3
2
2

5
3
5

2
6
3

5
4
5

17

24

19

30

Nota:
Ierarhizare prin notare pe o scară de la 1 „cel mai mic” la 6 „cel mai mare”
Punctajul minim şi respectiv maxim posibil pentru un amplasament este 6 şi respectiv 36

Evaluarea şi ierarhizarea de mai sus oferă un punctaj al impactului asupra mediului axat pe
aspectele cele mai semnificative legate de amplasarea iazului de decantare ( de ex. ocuparea
terenului şi impactul asupra comunităţilor locale). În Tabelul 5-11. este prezentată o sistematizare
mai complexă a impactului asupra mediului pentru fiecare dintre opţiunile valabile identificate mai
sus.
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Tabel 5-11.

Impactul opţiunilor privind poziţii alternative ale iazului comparativ cu
opţiunea selectată

Aspecte de mediu
Debitele şi calitatea
apei

Calitatea aerului

Zgomote şi vibraţii
Sol

Biodiversitate

Peisaj

Opţiuni de amplasare a iazului de decantare
Corna (selectată)
Selişte
Efecte directe
Amplasament pe o
asupra pârâului
vale deja afectată de
Corna şi a curgerii
un iaz de decantare;
din aval; impact
oportunitate de a
pozitiv asupra
îmbunătăţi siguranţa şi
calităţii apei prin
securitatea acestuia,
rezolvarea
dar riscurile de
problemei actuale a construcţie şi
apelor acide
exploatare sunt mai
mari datorită
structurilor existente

Introduce o sursă
potenţială
suplimentară de
neplăceri şi praf pe
valea Cornei
Introduce noi surse
de emisii de zgomot
în valea Cornei
Ocuparea terenului
creează un impact
direct asupra
solurilor din bazinul
iazului

Ocuparea terenului
creează un impact
direct asupra
habitatelor din
bazinul iazului
Creează o nouă
formă de relief pe
fundul văii

Aspecte socioeconomice

Duce la
strămutarea
locuitorilor din
amprenta iazului

Patrimoniu cultural

Impact potenţial
asupra
patrimoniului
cultural în bazinul
iazului de decantare
Necesită mutarea
drumului de acces
la Roşia Poieni

Aspecte de transport

Roşia Poieni
Ocupare mai redusă
a terenului decât la
Corna datorită
iazului existent;
oportunitate de
îmbunătăţire a
performanţei de
mediu, siguranţei şi
securităţii iazului
existent; potenţial
crescut de deversări
datorită lungimii
conductelor de
hidrotransport
Amplasament deja
afectat, dar creşte
potenţialul de impact
prin mărirea
suprafeţei
Ca mai sus

Selişte/Roşia Poieni
Ocuparea terenului
favorabilă, dar două
rânduri de
infrastructură măresc
complexitatea şi riscul
problemelor de
operare; hazard creat
prin lungimea
conductei

Ocuparea terenului
mai puţin semnificativă
decât la Corna datorită
iazului existent

Opţiunea favorabilă
priveşte minimizarea
ocupării terenului şi
a impactului asupra
solului

Opţiunea favorabilă
priveşte ocuparea
terenului şi impactul
asupra solului; mai
puţin favorabil decât
un singur
amplasament, datorită
plusului de
infrastructură

Ocuparea terenului şi
pierderea de habitate
mai puţin semnificativă
decât la Corna datorită
iazului existent
Impact mai mic asupra
peisajului decât la
Corna datorită iazului
existent
Loc favorabil pentru
minimizarea impactului
asupra comunităţii
locale

Ca mai sus, în
privinţa habitatelor

Ca mai sus, în privinţa
habitatelor

Ca şi pentru Selişte

Ca şi pentru Selişte şi
Roşia Poieni

Mai puţin favorabil
decât Selişte
datorită construcţiei
conductei şi
coridorului de
alimentare

Ca mai sus

Ca mai sus

Mai puţin favorabil
decât Selişte /Roşia
Poieni singure datorită
plusului de
infrastructură şi
impactului asupra
celor două văi
Ca mai sus

Nu prezintă probleme
semnificative de
transport

Presiuni posibile
asupra coridorului
de transport rural
existent pe iazul
existent datorită
construcţiei
conductei

Amplasament deja
afectat, dar creşte
potenţialul de impact
prin mărirea suprafeţei
Ca mai sus

Potenţial crescut de
impact în două văi

Ca mai sus

Ca mai sus
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Aspecte de mediu
Impact transfrontiera

3.3.6

Opţiuni de amplasare a iazului de decantare
Corna (selectată)
Selişte
Factori de siguranţă Complexitatea
sporiţi datorită
construcţiei din cauza
uşurinţei
structurilor existente;
construcţiei,
mai puţin favorabil
minimizează riscul
decât amplasamentul
de rupere sau
Corna din perspectiva
deversare a
riscului de rupere şi
barajului
revărsare

Roşia Poieni
Necesită prelungirea
conductelor cu risc
suplimentar de
rupere sau
deversare
accidentală

Selişte/Roşia Poieni
Mai puţin favorabil
decât Selişte /Roşia
Poieni separat datorită
plusului de
infrastructură,
complexităţii şi
riscurilor aferente

Concluzii

Rezultatele evaluării alternativelor potenţiale pentru amplasarea iazului de decantare arată
că, deşi sunt disponibile amplasamente numeroase pentru construcţia acestuia, doar câteva sunt
adecvate din punct de vedere al mărimii sau poziţiei geografice
Pe baza analizei comparative efectuate pentru alternativele identificate, amplasamentul
preferabil pentru amenajarea iazului pentru Proiect este valea Corna. Această alternativă este
clasificată a doua daca se tine cont doar de impactul asupra mediului, dar, datorită costului relativ
moderat al investiţiei, costurilor scăzute de exploatare şi complexităţii relativ reduse a operării,
rezultatele ierarhizării generale îi acordă un punctaj mai favorabil decât opţiunii Roşia Poieni.
Opţiunea Roşia Poieni se clasifică pe al doilea loc în ordinea preferinţelor. În ciuda faptului
că reprezintă opţiunea preferabilă din punct de vedere al criteriilor impact asupra mediului şi
impact asupra comunităţii, costurile mari de operare anticipate şi complexitatea adiţională a
exploatării conductei de evacuare a sterilului au avut un efect negativ asupra ierarhizării finale.
Amplasamentul din Valea Cornei asigură capacitatea de depozitare proiectată pentru
durata de existenţă a minei, plus o capacitate considerabilă de rezervă pentru situaţii neprevăzute.
Amplasamentul are avantajul apropierii faţă de uzina de prelucrare şi carierele de exploatare, ceea
ce minimizează dimensiunile amprentei Proiectului. Va fi proiectat pentru a primi sterilul tratat în
circuitul de tratare cu SO2/aer al uzinei de prelucrare.

3.4. Alternative de amplasare a depozitului de deşeuri inerte
După cum s-a remarcat în Capitolul 3 al Raportului la studiul EIM, deşeurile inerte
nepericuloase ce vor fi generate în cursul activităţilor de construcţie sau exploatare vor fi
depozitate într-un depozit de deşeuri inerte special construit în apropierea haldei de steril de
extracţie de la capătul superior al văii Corna. Alegerea locului pentru acest depozit (v. în Planşa
5.2 locul iniţial) se bazează pe dezideratele de a utiliza doar terenuri afectate anterior şi situate la o
cotă mai înaltă decât instalaţia de captare a scurgerilor de suprafaţă, şi de a elimina formele de
impact asociate alternativei respinse (respectiv transportul şi eliminarea în afara amplasamentului
la un depozit municipal autorizat).
Se anticipează că pe durata existenţei exploatării depozitul va fi acoperit prin extinderea
haldei de roci sterile de la Cârnic. De aceea, în funcţie de necesitate, vor fi create periodic noi
celule de depozitare a deşeurilor fie alături de halda de la Cârnic fie lângă cea de la Cetate. În
ultimii ani ai exploatării, după încheierea exploatării active şi începerea prelucrării minereului de
calitate inferioară, va fi amenajată o ultimă celulă de depozitare a deşeurilor inerte în halda de rocă
sterilă de la Cetate, aproape de amplasamentul uzinei. Aceasta va fi dimensionată pentru a putea
prelua deşeurile inerte generate în ultimii ani de exploatare şi la închidere.
În Tabelul 5-12 este prezentată o evaluare comparativă a impactului asupra mediului
asociat opţiunii alese şi celei de eliminare a desurilor în afara amplasamentului.
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Tabel 5-12.

Impactul opţiunilor privind amplasamente alternative ale depozitului de
deşeuri inerte comparativ cu opţiunea selectată

Aspecte de mediu
Debitele şi calitatea
apei
Calitatea aerului
Zgomote şi vibraţii

Sol
Biodiversitate
Peisaj
Aspecte socioeconomice

Opţiuni
Eliminare în afara
amplasamentului

Comentarii
Eliminare pe amplasament
(aleasă)

Nu există diferenţe între cele două opţiuni
Generare de zgomot şi vibraţii
suplimentare ca urmare a
transportului în afara
amplasamentului

Depozitarea pe amplasament
şi tampon de protecţie a
comunităţilor învecinate

Nu există diferenţe între cele două opţiuni
Duce la consumul de spaţiu din
depozit care ar putea fi utilizat
pentru alte deşeuri

Nu există diferenţe între cele două opţiuni

Impact transfrontiera

Această concluzie
presupune că depozitul
din afară este reglementat
şi gestionat corespunzător

Utilizare eficientă a
instalaţiilor de pe
amplasament pentru
eliminare

Patrimoniu cultural

Aspecte de transport

Această concluzie
presupune că depozitul
din afară este reglementat
şi gestionat corespunzător

Această concluzie
presupune că depozitul
din afară este reglementat
şi gestionat corespunzător

Transportul în afara
Nu există transport în afara
amplasamentului adaugă
amplasamentului
probleme de zgomot, siguranţă
şi aglomeraţie a circulaţiei
existentă pe şosele
Problemă fără importanţă în context transfrontiera

Secţiunea 3: Alternative de amplasare a unor părţi componente ale Proiectului
Pagina 37 din 117

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

4 Alternative privind procesele tehnologice şi principalele
masuri de prevenire/ diminuare a impactului asupra
mediului
4.1

Tehnologii de extracţie a minereului

În privinţa reducerii potentialului impact asupra mediului prin alte tehnologii de
extracţie, trebuie remarcat că cea mai mare parte a minereului de calitate ”superioara” din
acest perimetru a fost extras anterior prin lucrarile ”istorice” de minerit în subteran şi că
potenţialul pentru continuarea extracţiei de minereu superior din minele subterane este
foarte limitat în acest perimetru. De aceea, succesul Proiectului Roşia Montană va depinde
de succesul implementării unei exploatări de mare capacitate, pentru minereu cu conţinut
redus de aur.
Sistemul convenţional de extracţie în subteran (de exemplu: cu galerii susţinute de
stâlpi, excavaţie în trepte) are efecte reduse la suprafata, insă aplicarea necesită un
zăcământ foarte bogat, care să compenseze costul exploatării. Metodele de exploatare în
subteran sunt de obicei de peste zece ori mai costisitoare decât exploatările de suprafaţă în
cazul zăcămintelor de mică adâncime. Minele subterane necesită o forţă de muncă mai
amplă şi echipamente la scară mai redusă. Aceasta face să crească costul unitar al
exploatării deoarece rata producţiei este mai mică şi costul forţei de muncă mai ridicat.
Celelalte două metode de exploatare de mare capacitate, larg răspândite în lume
sunt:
• surpare în subetaje (subteran) şi
•

exploatare în carieră (de suprafaţă)

Metoda de exploatare prin surpare în subetaje este singura alternativă fezabilă de
exploatare în subteran a minereurilor de calitate inferioară.
Avantaje:
• Principalul avantaj este necesitatea redusă de depozitare a rocii sterile.
•

Dezavantaje:
O exploatare prin surpare reuşită poate să se apropie de productivitatea unei exploatări
de suprafaţă, dar costurile sunt ridicate, de obicei cam de cinci ori mai mari;

•

Controlul dimensiunilor suprafeţei surpate şi al impactului la suprafaţă poate fi
problematic. Într-o exploatare prin surpare, minereul este extras iniţial de la un nivel de
exploatare de adâncime. După îndepărtarea rocilor la nivelul de exploatare, materialul de
acoperire destabilizat se surpă sub propria greutate şi este îndepărtat printr-o galerie de
extracţie de la un nivel inferior. Pe măsură ce exploatarea se dezvoltă, surparea se
propagă în sus şi apare în final ca un con de surpare la suprafaţă. Conul de surpare este
de obicei de peste două ori mai mare decât amprenta de extracţie a minereului şi poate
reprezenta un pericol material semnificativ, mai ales dacă în zonă se află lucrări
subterane sau de alt tip (ex.: construcţii în zona de influenţă a exploatării).

•

Dificultatea controlului calităţii minereului de producţie este un alt impediment al
exploatării prin surpare. Exploatările prin surpare sunt controlate în mod predominant
gravitaţional şi prin caracteristicile de fragmentare ale masei de roci. Dacă aceste
caracteristici nu sunt bine înţelese, minereul se poate dilua foarte mult prin amestec cu
masa de steril. Acest lucru conduce la lichidarea prematură a producţiei de minereu din
celulele selectate în surpare (reducerea productivitatii) şi/ sau la reducerea concentraţiei
în minereu.

Oricare dintre acestea ar putea avea un efect critic asupra costurilor Proiectului. Din
acest motiv, această opţiune este considerată neviabilă şi nu a mai fost evaluată în detaliu.
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În rezumat, oportunitatea inerentă reprezentată de Proiectul Roşia Montană depinde
de revalorificarea lucrărilor miniere anterioare şi micilor exploatări de suprafaţă sub forma
unei exploatări de suprafaţă de mari dimensiuni. Baza economică a Proiectului Roşia
Montană depinde de abilitatea de a extrage şi prelucra restul de minereu de calitate slabă
dispersat între zonele corespunzatoare exploatarilo anterioare, cu ajutorul unor tehnici
moderne de extracţie masivă în cariere deschise şi al unor echipamente de mare capacitate.
Exploatarea în subteran a restului de minereu aurifer şi argentifer de la Roşia Montană nu
reprezintă o alternativă viabilă, indiferent dacă se utilizează metode de săpare în trepte sau
săpare în bloc pe falii.
Nu a fost deci identificată o alternativă viabilă faţă de exploatarea de suprafaţă şi din
acest motiv nu ar fi relevantă o analiză a impactului asupra mediului din acest punct de
vedere.

4.2

Tehnologia de prelucrare a minereului aurifer

4.2.1 Privire generală

Selectarea celui mai bun procedeu de prelucrare a minereului aurifer implică
alegerea acelor subprocese prin care se realizeaza minimizarea necesarului de intrări
(reactivi, energie, forţă de muncă etc.) şi maximizarea beneficiului economic (exprimat prin
procentul de aur care poate fi extras din minereu). În plus, la alegerea metodei de prelucrare
trebuie să se tina seama de urmatoarele consideratii:
• geochimia minereului şi variabilitatea acesteia; în general, minereurile aurifere sunt
clasificate ca aur liber sau refractar, în funcţie de procentul de aur recuperat prin
cianurare convenţională;
•

mărimea zăcământului care va determina paleta de tehnologii disponibile pentru fiecare
tip de minereu, în unele cazuri opţiunea cea mai bună putând fi producţia de concentrat
a carui tratare finală să se faca în afara amplasamentului;

•

cadrul juridic prin care se reglementeaza emisiile, impactul şi cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru procesul/ele tehnologic/e;

•

tehnica de vârf, prin care se înţelege BAT probata ca poate fi avută în vedere pentru
atingerea obiectivului de prelucrare prestabilit şi

•

bugetul necesar pentru ca Proiectul să fie pus în practică şi să facă faţă tuturor
responsabilităţilor sociale, respectiv necesitatea ca Proiectul să fie profitabil; în acest
sens trei factori au o importanţă deosebită:
•

preţul produsului, respectiv al aurului şi argintului, pe care RMGC nu îl poate
controla;
• costul capitalului utilizat de proiect, pe care RMGC nu îl poate controla;
• cheltuielile de investiţie şi de operare (capex/opex) care sunt limitate de factorii
menţionaţi mai sus.
Problema pentru proiectanţi este aceea de a putea depăşi aceste limitări pe
parcursul perioadei de desfăşurare a Proiectului cu toate că multe dintre ele pot varia
considerabil în acest timp. Toate aceste limitări interacţionează diferit pentru fiecare tip de
minereu..
In Figura 5.1 este prezentată o privire generală asupra alternativelor de prelucrare a
minereului pentru extragerea aurului. În figură sunt prezentate principalele opţiuni pentru trei
tipuri de minereu. Nu există două uzine de preparare identice deoarece fiecare minereu este
diferit şi soluţia tehnică identificată pentru valorificarea minereului diferă în funcţie de
limitările prezentate mai sus..
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Figura 5.1.

Procese alternative pentru prelucrarea minereului aurifer

Minereu cu aur
total liber
exp:Rezerva Placer

Minereu cu aur liber,
partial refractar
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Da
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Minereu cu aur total liber
Minereul cu aur total liber se poate defini ca minereu în care particulele de aur sunt
libere astfel încât pot fi recuperate prin mijloace mecanice. Tehnologiile adecvate pentru
aceste tipuri de minereu sunt separarea gravitaţională care se bazează pe diferenţa de
greutate specifică dintre aur (greutate specifică (g.s.) 19,6) şi mineralele din jur (de obicei cu
g.s. între 2,5 şi 3,0) sau flotaţia care prin mijloace fizico-chimice face să iasă la suprafaţă
aurul sau particulele cu conţinut de aur şi să se scufunde celelalte minerale. Mărimea
particulelor de aur joacă un rol semnificativ în alegerea uneia sau alteia dintre cele doua
tehnici mentionate pentru a obţine gradul de recuperare dorit. Dacă în concentratul aurifer se
găseşte suficient aur (calitate superioară) atunci etapa finală în prelucrare poate fi topirea.
Dacă însă concentratul este de calitate mai slabă, topirea trebuie precedata de un alt
subproces: în trecut se folosea amalgamarea cu ajutorul mercurului, iar în prezent se
utilizeaza cianurarea. Avantajul minereurilor cu aur liber este că apa tehnologică (efluentul)
este în general benignă, iar solidele sterile sunt în general grosiere şi destul de inerte. Cand
se utilizează cianurarea, apa afectată conţine ioni de cianuri şi de aceea efluentul prezintă
un impact potenţial mai mare asupra apelor receptorului, dacă nu este epurat înainte de
evacuare.
Minereu aurifer refractar
La cealaltă extremă, minereurile aurifere se clasifică drept refractare dacă prin
cianurare convenţională nu se poate recupera decât 90% din aurul conţinut. Conditiile care
determina caracteristica şi gradul de minereu refractar sunt urmatoarele:
• particulele de aur se găsesc într-o asociaţie fizică „puternică” cu mineralele din gangă;
•

particulele de aur sunt încapsulate complet în mineralele din gangă;

•

aurul este componenta unui mineral precum silvanita şi

•

aurul se găseşte în „soluţie solidă" cu mineralele din gangă, de obicei sulfuri;
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În plus, atunci cand la extragerea aurului se utilizeaza cianura, pot fi importante
următoarele caracteristici:
• Există şi alte minerale capabile să reacţioneze preferenţial (faţă de aur) cu cianura, de
exemplu pirita şi sulfurile cuproase; aceste minerale se numesc cianicide;
•

Alte minerale tind să absoarbă aurul dizolvat în soluţie şi de aceea devine imposibilă
recuperarea aurului din soluţie, de exemplu materialele carbonatoase sau argiloase.

Pentru a recupera aurul din minereuri refractare este necesar să se creeze condiţii
de dizolvare a aurului în soluţie (leşiere) şi apoi de recuperare a ionilor de aur din solutie.
Pentru aceasta există mai multe alternative care constau de obicei dintr-o treaptă de
pretratare (lesiere cu bacterii, prăjire, oxidare sub presiune sau o combinaţie a acestora,
inclusiv, eventual, preconcentrare gravitaţională sau flotaţie). Recuperarea ionilor de aur se
poate face fie prin precipitare cu zinc fie printr-o variantă a adsorbţiei cu carbon, de ex.
carbon în pulpă (CIP) sau carbon în leşie (CIL). În final, aurul este topit, obţinându-se aliajul
dore. Cu cât este mai strictă pretratarea, cu atât este mai probabil că mineralele din gangă
se vor dizolva şi deci în soluţie vor exista mai multe metale grele. Pentru a respecta limitele
de evacuare în mediu, poate fi necesară tratarea apelor poluate în scopul precipitării
metalelor grele şi distrugerii cianurii în exces utilizate. În plus, solidele generate în procesul
tehnologic tind să apară sub formă de particule fine.
Minereu cu aur liber, parţial refractar:
In această categorie se pot incadra minereurile care au caracteristici ale ambelor
categorii de mai sus.. Principalele motive pentru care minereurile se pot comporta astfel sunt
următoarele:
• particulele de aur sunt foarte fine şi, deşi sunt libere, trebuie trecute printr-o soluţie de
leşiere cu cianură;
•

nu este posibilă eliberarea particulelor de aur, dar se pot expune o parte din particule
astfel încât să se poată utiliza leşierea şi/sau

•

o parte dintre particulele de aur din minereu sunt refractare şi o altă parte sunt libere.

Apa afectată şi solidele generate din prelucrarea minereurilor cu aur liber/ parţial
refractare sunt undeva la mijloc între cele două extreme prezentate mai sus.
Procesul tehnologic
Dupa cum se prezintă în Figura 5.1, procesul de prelucrare a minereului aurifer
contine în general cinci subprocese diferite şi anume:
• reducerea dimensiunii particulelor de minerale prin sfărâmare şi măcinare;
•

pretratare sau preconcentrare (dacă este cazul);

•

leşiere (proces care în ultimii 100 ani se realizează cu ajutorul cianurii);

•

precipitarea ionilor de aur şi

•

topire.

Teoretic, avantajul împărţirii procesului în aceste cinci subprocese este acela ca
fiecare dintre acestea poate fi optimizat separat prin compararea proceselor echivalente iar
apoi se poate construi fluxul tehnologic optim. Practic, intre subprocese există o puternică
corelaţie iar fluxul tehnologic ales limitează într-o oarecare măsură compararea diferitelor
alternative. De exemplu, nivelul de măcinare necesar depinde de procesul de tratare utilizat
şi anume: tratare CIL a minereului brut sau preconcentrare prin flotaţie urmata de CIL. În
subsecţiunile de mai jos va fi discutat fiecare subproces; dar compararea din perspectiva
BAT se va face pentru la alternativa la nivel de flux tehnologic al intregului proces.
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Minereul de la Roşia Montană
În sfârşit, minereurile de la Roşia Montană sunt clasificate, conform schemei
prezentate în această secţiune, ca parţial refractare, datorită asocierii unei părţi a aurului cu
sulfuri. Subprocesul ”leşiere”, ca parte a procesului de prelucrare, va fi discutat pe larg legat
de selectarea cianurii ca reactiv de leşiere preferabil. Pe langa tehnologiile utilizate pentru
extragerea aurului, se vor discuta şi aspectele legate de respectarea limitelor de emisie în
cazul fluxului tehnologic ales.
4.2.2

Considerente în determinarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
Proiectul Roşia Montană
Producerea metalelor prin leşierea minereului aurifer intră sub incidenţa Directivei
privind Prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) (96/61/EC) care are ca scop
asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului. Limitele de emisie stabilite în vederea
realizării acestuia se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în care sunt puse
în balanţă costurile pentru operator şi beneficiile pentru mediu. IPPC îşi propune să prevină
emisiile şi producerea de deşeuri şi, dacă nu este posibil, să le reducă până la niveluri
acceptabile.
Comisia UE a publicat o serie de Documente BREF (Documente de referinţă privind
cele mai bune tehnici disponibile) pentru diferite sectoare industriale, pentru a stabili ce
poate fi considerat BAT. Nu a fost publicat un document BREF pentru producţia aurului
metalic prin leşierea minereului. Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici
disponibile în industria metalelor neferoase, se adresează producţiei de metale preţioase,
dar nu din minereu.
Documentul de referinţă privind cele mai bune practici disponibile de gospodărire a
deseurilor provenite din activităţi miniere, adoptat în 2004, se refera la sterilul de procesare
şi rocile sterile/sterilul de extractie fara a avea în vedere în mod deosebit extragerea aurului
din minereu. Totusi, specifica faptul ca pentru cazurile cand se foloseste procedeul CIL
pentru extragerea aurului din minereu, BAT inseamna urmatoarele:
• Reducerea cantitatii de CN utilizata prin:
• strategii operationale de minimizare a adausului de cianura
• controlul automat al cianurii
• pretaratare cu peroxid, daca se poate
• Tratarea cianurii reziduale înainte de descărcarea în iazul de decantare a sterilelor
•

Aplicarea următoarelor măsuri de siguranţa
•

dimensionarea .circuitului de tratare a cianurii la o capacitate dubla fata de cea
necesara
• instalarea unui sistem de rezerva pentru adaugarea de var
• instalarea unor generatoare electrice de rezerva
Deoarece nu există un BREF specific aplicabil pentru producerea aurului metalic prin
leşierea minereului aurifer, este necesara determinarea BAT, pe baza considerentelor
generale descrise în paragrafele de mai jos.
În Anexa IV a Directivei IPPC sunt enumerate considerentele de care trebuie să se
ţină seama în cazuri generale sau specifice de determinare a BAT, având în vedere costurile
şi beneficiile probabile ale unei măsuri şi principiile precauţiei şi prevenirii:
• utilizarea unei tehnologii cu deşeuri reduse;
•

utilizarea unor substanţe mai puţin periculoase;

•

promovarea recuperării şi reciclării substanţelor generate şi utilizate în proces şi a
deşeurilor, dacă este posibil;

•

procese, instalaţii sau metode de operare comparabile care au fost încercate cu succes
la scară industrială;

•

natura, efectele şi volumul emisiilor în cauză;
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•

consumul şi natura materiilor prime (inclusiv apă) utilizate în proces şi eficienţa lor
energetică;

•

necesitatea de a preveni sau reduce la minim impactul general al emisiilor asupra
mediului şi riscul de a face acest lucru;

•

necesitatea de a preveni accidentele şi de a minimiza consecinţele acestora pentru
mediu.

Un aspect cheie este acela că, pe langa procesele tehnologice, BAT trebuie să
includa strategia de management prin care urmeaza să se realizeze prevenirea şi controlul
optim al poluării, precum şi planificarea proceselor de producţie pentru a se minimiza
emisiile, consumul de materiale inclusiv energia şi apa, şi producerea de deseuri.
4.2.3

Reducerea dimensiunilor minereului/ Sfărâmarea
In funcţie de procesul tehnologic ales, reducerea dimensiunilor minereului poate fi
singura activitate principală consumatoare de energie. Ca atare, sfaramarea este importantă
nu numai din punct de vedere al costurilor de investiţie şi de operare ci şi al impactului
asupra mediului legat de consumul de energie. Comparaţia din punct de vedere al
consumului de energie este dificilă deoarece eficienţa energetică a diferitelor clase de utilaje
depinde de dimensiunile necesare ale particulelor de minereu. De exemplu sunt mai
eficiente concasoarele decât morile convenţionale de măcinare pentru obţinerea unor
particule în domeniul de mărime +10 mm, iar morile convenţionale cu bile sunt mai eficiente
decât morile cu agitator pentru domeniul de mărime 1 la 0,1 mm. În general, eficienţa
sfărâmării depinde, între altele, de următoarele variabile:
• caracteristica minereului;
•

sistemul de clasificare aferent sistemului de măcinare;

•

gradul de fineţe a particulelor, necesar a se realiza;

•

mediul de măcinare (umed sau uscat);

•

mărimea utilajelor, în cazul anumitor clase de utilaje de sfaramare;

•

raportul de reducere utilizat şi

•

mecanismul de măcinare.

Gradul de fineţe este determinat de procesul tehnologic şi limitează, la randul sau,
clasa grupei de utilaje ce poate fi selectată. Din acest motiv, compararea alternativelor
pentru circuitul de sfărâmare nu poate fi relevanta decât în contextul selectării procesului
tehnologic, aşa cum se prezintă în continuare. În cadrul selectării procesului tehnologic au
fost studiate următoarele opţiuni privind sfărâmarea:
• măcinare fină: ca parte componenta fie a procesului de cianurare intensiva a
concentratelor de minereu obtinute prin procedeu gravitaţional, fie a celui de obtinere a
concentratelor prin flotaţie;
•

concasare: ca parte componentă a procesului de leşiere în grămadă;

•

măcinare semi autogenă (SAG) plus măcinare cu bile în cazul tratării convenţionale în
flux.

4.2.4

Pre-tratare, pre-concentrare şi leşiere
În prezent există trei variante principale pentru recuperarea metalelor preţioase din
minereurile cu conţinut de aur: procesare prin gravitaţie, flotaţie şi leşiere. Fiecare din aceste
tehnologii este descrisă în paragrafele următoare:
• Procesarea prin gravitaţie recuperează aurul liber din minereu. Concentratul
separat gravitaţional poate fi curăţat suplimentar, tot gravitaţional, în mai multe etape,
pentru a produce un concentrat cu grad de recuperare mai mare, care poate fi, în
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cele din urma, topit. Această metodă funcţionează eficient în cazurile în care
minereul conţine aur cu granulaţie mare. Procesele prin gravitaţie sunt în general
capabile să recupereze aurul de dimensiune fină de până la 200 mesh.
• Procesarea prin flotaţie este, în general, folosită pentru a recupera aurul liber dacă
este întâlnit la dimensiunea de sub 200 mesh şi/sau este asociat cu mineralele cu
sulfuri. Pentru topire directă, concentratul de flotaţie iniţial poate fi, în general,
îmbunătăţit, în etape de flotaţie suplimentare.
• Procesarea prin leşiere este folosită, în general, când metalele preţioase nu sunt
recuperabile nici prin procesul gravitaţional şi nici prin flotaţie, sau nu poate fi
îmbunătăţit pentru a produce un concentrat potrivit pentru topirea directă.
• O a patra variantă implică o combinaţie corespunzătoare a celor trei tehnologii,
în scopul producerii unui concentrat adecvat pentru topire.
In cadrul Programului de teste aferent Studiului de Fezabilitate a Proiectului, au fost
analizate mai multe alternative de procese tehnologice, toate bazate pe cianură ca agent de
leşiere, aceasta fiind considerata cea mai practică opţiune pentru Roşia Montană.
1. “Leşiere Bottle Roll” –procesul Carbon-in-Pulpă pentru întregul minereu.
2. “Leşiere în circuit gravitaţional” – recuperarea în circuit gravitaţional a aurului liber şi
mineralelor grele.
3. “Circuit gravitaţional şi oxigen” – similar procesului 2 dar folosind oxigen în doua scopuri:
i) pentru a intensifica rata de leşiere şi, potenţial, a reduce consumul de cianură, şi ii)
pentru a mări cantitatea de metal extrasa din sterilul gravitaţional.
4. “Procedeu gravitaţional cu Pre-oxidare” – similar procesului 2, dar sterilele de proces
gravitaţionale sunt agitate şi aerate pentru a reduce consumul de cianură şi a intensifica
leşierea aurului în sterilul gravitaţional.
5. “CIL” – Leşiere în Carbon, leşierea întregului minereu în prezenţa cărbunelui. Acest
proces reduce efectul principiului “le Chatliers” şi pierderea aurului pe suprafeţe active
prezente în minereu.
6. “Leşierea concentratului de flotaţie” – folosirea flotaţiei pentru a produce un concentrat,
iar leşierea cu cianură se aplica numai acestui concentrat, nu şi sterilelor de flotaţie.
7. “ Leşierea concentratului de flotaţie măcinat la 10 µm” – similar procesului 6, dar
concentratul este măcinat la o valoare nominală de 10 µm pentru a elibera aurul
conţinut, iar apoi este leşia în cianură; leşierea nu se aplica şi sterilelor de flotaţie.
8. “ Leşierea concentratului de flotaţie, leşierea sterilului” – similar procesului 6, cu diferenţa
că sterilele de flotaţie sunt, de asemenea, leşiate cu cianură pentru recuperarea aurului
conţinut.
9. “Leşierea concentratului de flotaţie măcinat la 10 µm, leşierea sterilului” – similar
procesului 6, cu diferenţa că sterilele de flotaţie sunt, de asemenea, leşiate cu cianură
pentru recuperarea aurului conţinut.
10. “Leşiere POX a concentratului de flotaţie” – similar procesului 6, în care se produce un
concentrat de flotaţie, cu diferenţa că în acest caz concentratul este oxidat folosind
oxidare sub presiune (POX) pentru distrugerea legăturilor în molecula sulfurii şi
eliberarea aurului pentru cianurare.
11. “ Leşiere POX a concentratului de flotaţie, leşierea sterilului” – similar procesului 10, cu
diferenţa că sterilele de flotaţie sunt, de asemenea, leşiate cu cianură pentru
recuperarea aurului conţinut.
12. “Leşierea concentratului şi a sterilului gravitaţional” – Produce un concentrat
gravitaţional; atât concentratul cat şi sterilul sunt leşiate dar separat
13. “Leşierea concentratului măcinat la 50µm şi a sterilului gravitaţional” – similar procesului
12, exceptând faptul că concentratul separat gravitaţional este măcinat la o valoare
nominală de 50 µm pentru a elibera aurul conţinut în sulfuri din concentratul gravitaţional.
14. “Leşierea concentratului măcinat la 10µm şi a sterilului gravitaţional” – similar procesului
13, exceptând faptul că concentratul gravitaţional este măcinat până la o valoare
nominală de 10 µm pentru eliberarea aurului conţinut de sulfuri în concentratul
gravitaţional.
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15. “Leşiere în grămadă” – tot minereul este sfărâmat (nu măcinat în moară cum este în
toate variantele prezentate mai sus) şi depozitat în grămezi unde este leşiat cu soluţie de
cianură.
S-au efectuat simulări pentru testarea performanţei metalurgice a fiecărei variante de
proces tehnologic, estimându-se cantitatea de aur şi argint posibil a fi extrasă prin
procesarea minereului (recuperata). Variantele au fost apoi clasificate pe baza profitului brut
corespunzător (rezultat din calcul) fără a lua în considerare costurile de operare. În acest fel,
clasificarea este direct legată de cantităţile de aur şi argint posibil a fi obţinute (recuperate).
Rezultatele, aşa cum au fost preluate din raportul Minproc, sunt prezentate în Tabelul 5-13.
Tabel 5-13.

Ierarhizarea alternativelor de proces tehnologic pe baza rezultatelor
privind recuperarea metalelor (aur şi argint) şi profitul realizat

Variantă proces tehnologic
“Leşiere Bottle Roll”
“Leşiere în circuit gravitaţional”
“Circuit gravitaţional şi oxigen”
“Procedeu gravitaţional cu Preoxidare”
“CIL”
“Leşierea concentratului de
flotaţie”
“Leşierea concentratului de flotaţie
măcinat la 10 µm”
“Leşierea concentratului de
flotaţie, leşierea sterilului”
“Leşierea concentratului de flotaţie
măcinat la 10 µm, leşierea
sterilului”
“Leşiere POX a concentratului de
flotaţie”
“Leşiere POX a concentratului de
flotaţie, leşierea sterilului”
“Leşierea concentratului şi a
sterilului gravitaţional”
“Leşierea concentratului măcinat
la 50µm şi a sterilului gravitaţional”
“Leşierea concentratului măcinat
la 10µm şi a sterilului gravitaţional”
“Leşiere în grămadă”

47.6
47.6
52.5
54.4

Total profit
metal
$/t
11.83
11.85
11.93
12.16

Ierarhizare
pe baza
profitului
12
11
10
8

76.3
62.8

46.6
54.9

12.42
10.49

5
14

66.3

62.7

11.15

13

76.5

66.0

12.77

4

80.0

73.7

13.43

2

79.0

65.3

13.14

3

92.7

76.3

15.42

1

73.9

51.1

12.13

9

74.5

51.9

12.24

7

75.0

53.3

12.34

6

49.2

34.2

8.08

15

Au Rec
%

Ag Rec
%

72.3
72.4
72.4
73.8

Evaluarea făcută arată că procesele bazate pe flotaţie pentru obţinerea
concentratului, oxidarea concentratului şi leşierea cu cianură atât a concentratului cat şi a
sterilului de flotaţie asigură cel mai mare grad de extracţie a metalelor (recuperare) şi cel mai
mare profit brut. În orice caz, nu reprezintă neapărat şi cele mai bune variante din punct de
vedere al eficientei economice, deoarece sunt diferenţe semnificative între costurile de
capital şi de operare, între toate variantele.
In Tabelul 5-14, alternativele sunt clasificate în funcţie de costurile de capital şi de
operare, folosind un nivel diferit de senzitivitate pentru diferiţi factori de profit, capital şi
costuri de operare.
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Tabel 5-14.

Ierarhizarea alternativelor de proces tehnologic în funcţie de profit,
capital şi costuri de operare.

Variantă proces tehnologic
“Leşiere Bottle Roll”
“Leşiere în circuit gravitaţional”
“Circuit gravitaţional şi oxigen”
“Procedeu gravitaţional cu Pre-oxidare”
“CIL”
“Leşierea concentratului de flotaţie”
“Leşierea concentratului de flotaţie
măcinat la 10 µm”
“Leşierea concentratului de flotaţie,
leşierea sterilului”
“Leşierea concentratului de flotaţie
măcinat la 10 µm, leşierea sterilului”
“Leşiere POX a concentratului de
flotaţie”
“Leşiere POX a concentratului de
flotaţie, leşierea sterilului”
“Leşierea concentratului şi a sterilului
gravitaţional”
“Leşierea concentratului măcinat la
50µm şi a sterilului gravitaţional”
“Leşierea concentratului măcinat la
10µm şi a sterilului gravitaţional”
“Leşiere în grămadă”

Profit
+15%
-15%
6
4

CAPEX
+30%
-30%
4
6

OPEX
+30%
-30%
4
7

7

5

5

7

5

9

5

3

3

5

3

5

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

14

13

13

14

13

14

13

14

14

13

14

13

11

10

9

10

10

11

10

11

10

11

11

6

12

15

15

12

15

12

3

12

12

3

12

3

9

8

8

9

8

10

8

7

7

8

7

8

4

6

6

4

6

4

15

9

11

15

9

15

Testele indică faptul că alternativa CIL pentru tot minereul este considerată a fi cea
mai buna dintre alternativele evaluate. Variabilele alese pentru întocmirea Tabelului 5.15
sunt indirect indicative pentru criteriile avute în vedere pentru determinarea BAT.
Alternativa CIL pentru tot minereul este BAT pentru că:
• foloseşte o substanţă mai puţin periculoasă (această substanţă este cianura, care s-a
dovedit mai puţin periculoasă decât ceilalţi agenţi de leşiere alternativi, după cum se va
prezenta în secţiunile următoare);
•

metoda a fost folosită cu succes în exploatări miniere mai mari decât Roşia Montană, şi
pentru multe alte minereuri similare celor de la Roşia Montană;

•

cantitatea şi tipul emisiilor sunt mai puţin periculoase decât cele rezultate din folosirea
altor procese prin care se obţin recuperări similare; este demonstrat că tehnologia va
asigura respectarea standardelor naţionale şi internaţionale referitoare la emisii;

•

este prevăzută recircularea şi refolosirea apei în procesul tehnologic, astfel încât se
asigură minimizarea consumului de apă brută;

•

schema aleasă pentru circuitul de sfărâmare a minereului este tipică pentru instalaţii de
procesare de capacitate mare folosite la minereuri precum cel de la Roşia Montană,
deoarece echilibrează cel mai bine cerinţele privind: minimizarea consumului de energie,
robusteţea şi siguranţa în operare, minimizarea consumului de agent de măcinare;
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•

necesită cea mai mică uzină dintre toate variantele disponibile pentru acest tip de
minereu;

•

nu necesită reactivi suplimentari, spre deosebire de procesele cu flotaţie şi oxidare sub
presiune;

•

asigură cel mai mic consum de energie şi nu necesită nici o instalaţie suplimentară
(celule de flotaţie, staţia de măcinare fină etc);

•

se dispune de experienţa de proiectare şi exploatare acumulată din sutele de proiecte
uzine CIL de acest tip care au fost realizate în întreaga lume;

•

s-au realizat planul de management a iazului de decantare a sterilului de procesare,
planul de management pentru situaţii de urgenţă şi Raportul de securitate (Seveso II)
pentru a minimiza pericolele şi riscurile legate de funcţionarea Proiectului, în general, şi
a instalaţiilor CIL şi TMF în particular; şi,

•

RMGC a întocmit un Sistem de management de mediu şi social, cuprinzător, ce va
asigura conformarea cu standardele referitoare la emisii, îmbunătăţiri continue integrate
şi va minimiza riscurile pentru mediu şi comunităţile din jurul amplasamentului
Proiectului.

În concluzie, uzina CIL nu numai că este cea mai buna tehnologie de
procesare, viabilă şi disponibilă, dar datorită numărului mare de uzine de acest tip din
lume, este tehnologia care poate fi îmbinată cu o strategie de management ce va
asigura eficienţă optimă în ceea ce priveşte consumul de energie şi recuperarea
valorii minereului. Procesul ales este, prin urmare, confirmat ca fiind BAT şi, de
asemenea, este considerat a fi singura variantă viabilă pentru tipul de minereu şi
eficienta economică a Proiectului. Nu este adecvat să se efectueze evaluări
comparative cu impactului asupra mediului pentru variantele care nu sunt viabile.

4.3

Agenţi de leşiere alternativi

Pentru recuperarea aurului s-au folosit şi alte tipuri de procese precum şi reactivi
diferiţi de cianura de sodiu. Concentrarea gravitaţională sau amalgamarea cu mercur au fost
utilizate timp îndelungat, dar fenomene ca bioacumularea sau alte aspecte de protecţie a
muncii şi mediului legate de utilizarea mercurului, indiferent de dimensiunea exploatării, fac
acest proces inacceptabil în exploatările miniere moderne. Hipocloritul de sodiu, tiosulfatul
de sodiu, bromul şi clorul au fost utilizate comercial înainte de 1880 pentru unele tipuri de
minereuri aurifere. Însă elaborarea procesului de cianurare la sfârşitul anilor 1880 - începutul
anilor 1890, a oferit o alternativa simplă, cu costuri reduse şi eficientă pentru mai multe tipuri
de minereuri. De atunci, cianura a fost utilizată pentru recuperarea a 80% din aurul produs
internaţional şi a aproximativ 92% din aurul produs în ultimii 20 de ani. În majoritate, restul
producţiei de aur din această perioadă a rezultat ca subprodus al proceselor de concentrare
prin flotaţie şi de topire a unor metale de bază, ca de exemplu cuprul, cantităţi foarte mici
continuând să fie obţinute prin metode de amalgamare şi concentrare gravitaţională.
Deşi procedurile de protecţie la locul de muncă şi practicile generale de management
al mediului în manevrarea cianurii sunt bine stabilite şi reglementate prin coduri de practică
internaţionaleiii (reflectate în Planul de management a cianurii; v. Planuri ESMS, Plan G)
aceste măsuri au costuri economice şi de management a riscurilor care trebuie suportate de
exploatarea mineră. În efortul de a îmbunătăţi eficienta economica a procesului de
extragere, cele mai mari companii miniere lucrează de mai multe decenii la elaborarea unor
alternative acceptabile ale cianurii de sodiu, ca agent de extragere a aurului. Au fost
identificaţi numeroşi alţi reactivi ca posibile alternative ale cianurii, pe langa cei folosiţi
înainte de descoperirea procesului de cianurare. Unii dintre acestia, respectiv tiosulfatul de
amoniu, hipocloritul / clorul şi tioureea, au fost supusi unor studii amănunţite. Alţi reactivi au
fost mai puţin cercetaţi datorită unor factori precum costul ridicat, cerinţele prea stricte de
operare, sau o înţelegere incompletă a chimiei lor de bază.
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Toate alternativele identificate, care ar putea fi privite la ora actuală ca potenţial
viabile, sunt mai puţin eficiente, mai costisitoare, necesită condiţii de operare mai dificile (ex.
temperaturi înalte, medii de prelucrare foarte acide), necesita concentraţii mari şi un volum
mare de diverşi reactivi şi/sau prezintă riscuri pentru sănătate sau mediu egale sau mai mari
decât utilizarea cianurii, mai ales dacă este nevoie să se transporte cantitati mari din reactivi
mai puţin eficienţi.
O evaluare sistematică a reactivilor alternativi ai cianurării a fost elaborată de Gos şi
Rubo (“The Relevance of Alternatives Lixiviants with Regards to Technical Aspects, Work
Safety and Environmental Safety” [Relevanţa agenţilor de leşiere alternativi, din punct de
vedere al aspectelor tehnice, de siguranţă la locul de muncă şi siguranţă pentru mediu]
(http://technology.infomine.com/enviromine/publicat/cyanide.pdf)). Această abordare a
evaluării agenţilor de leşiere alternativi este în spiritul abordării BAT, care implica realizarea
unui echilibru între elementele economice şi performanţa în mediu. Gos şi Rubo compară
cianura cu tioureea, tiosulfatul, tiocianatul, bisulfura, amoniacul şi halogenurile pe baza a 11
criterii grupate în trei categrii:
•

Economice
•
•
•
•

•

Aplicabilitatea procesului tehnologic
•
•
•
•

•

Investiţii de capital
Economia extragerii
Disponibilitate
Considerente de cost al detoxificării reciclării

Limitări (de ex. tip de minereu, selectivitate, control, separare)
Posibilitate de reciclare
Posibilitate de detoxificare
Aplicabilitate la scară industrială (tehnologie existenta/ utilizata deja).

Toxicitate
•
•
•

Emisii,
Manipulare (de ex. TLV şi LD50)
Toxicitate pentru mediu (de ex. LC50)

Din lista de criterii de mai sus, trebuie explicat cum se poate face evaluarea pentru
cele referitoare la toxicitate. Se poate considera că doza letală (de ex. LD50) ca şi standardul
de sănătate profesională (de ex. TLV-toxicity lethal value) dau indicaţii cu privire la
dificultatea de manipulare a agentului de leşiere în condiţii de siguranţă. Criteriile de
ecotoxicitate pot fi indicate de concentraţiile letale pentru speciile acvatice (de ex. LC50) şi de
includerea agenţilor de leşiere în clase de contaminanţi ai apei. Clasificarea este bine
definită în Germania şi se numeşte WGK (Wassergefährdungsklasse). Legea federală
germană referitoare la gospodărirea apelor cere ca substanţele să fie evaluate din punct de
vedere al influenţei negative asupra caracteristicilor fizice, chimice sau biologice ale apei.
Potenţialul pericol pentru apă se bazează pe proprietăţile substanţelor (îndeosebi toxicitatea
acută orală pentru mamifere), toxicitatea pentru organismele acvatice (în special peşti şi
bacterii) ca şi pe biodegradabilitate şi bioacumulare. Substanţele poluante sunt incluse în
mai multe clase numerice de periculozitate pentru apă (WKG sau WHC, dacă se utilizează
prescurtarea germană sau cea engleză). Clasificarea este descrisă în Tabelul următor:
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Clasa
WGK
1
2
3

Pericol potenţial
Nepericulos (anterior WGK=0)
Puţin periculos pentru apă
Periculos pentru apă
Extrem de periculos pentru apă

Evaluarea agenţilor de leşiere conform criteriilor de mai sus a dus la următoarele
concluzii:
• Unii consideră tiosulfatul o alternativă atractivă faţă de cianură. Însă chimia procesului
este complexă şi consumul de reactiv este ridicat. Complexul aur-tiosulfat este cu
aproximativ 10 ordine de mărime mai slab decât complexul aur-cianură. Procesul
necesită de asemenea amoniac, care este toxic pentru viaţa acvatică, şi ridică riscuri
semnificative în manevrare şi depozitare. Totodată, în prezent nu există tehnici
satisfăcătoare la scară comercială pentru recuperarea aurului metalic din soluţia de
spălare cu leşie de tiosulfat. Detoxificarea prin oxidare ar fi foarte costisitoare datorită
cererii mari de oxigen. Posibilitatea de reciclare se limitează în cel mai bun caz la
descompunerea tiosulfatului în sulfat şi sulfură. Valorile LD50 şi LC50 sunt mari;
tiosulfatul este un agent reducător cu potenţial de reducere a concentraţiei de oxigen
dintr-un curs de apă natural. În plus, produşii de descompunere spontană ai tiosulfatului
sunt sulfura şi bisulfura, ambele foarte toxice.
•

Tioureea a fost de asemenea studiată ca alternativă posibilă a cianurii, dar prezintă mai
multe dezavantaje semnificative. Complexul aur-tiouree este cu aproximativ 15 ordine de
mărime mai slab decât complexul aur-cianură. Spălarea cu leşie de tiouree trebuie să
aibă loc la un pH de 1 sau 2, necesitând echipamente şi materiale speciale de
manevrare şi mărind considerabil costurile de operare şi riscurile pentru protecţia muncii.
Mai important este însă faptul că tioureea este un posibil carcinogen şi de aceea nu
poate fi o opţiune dacă nu sunt instituite măsuri complexe şi extensive de control tehnic
şi al programului de protecţie a muncii. Tioureea este intrinsec instabilă şi se
descompune rapid în substanţe incapabile să leşieze aurul, iar profilul de toxicitate nu
este mai favorabil decât al cianurii. Dacă potenţialul de oxidare nu este suficient de
ridicat, se formează ioni de amoniu şi tiocianat în cantităţi semnificative. Această
descompunere ar limita şi posibilitatea de reciclare, deşi o detoxificare completă ar putea
fi posibilă, dar extrem de costisitoare. Tioureea a fost utilizată în aplicaţii la scară
industrială. Tioureea a fost clasificată ca poluant pentru apă (WKG=2). Este posibilă de
asemenea emisia de cantităţi mai mari de H2S şi NH3 .

•

Tiocianatul poate extrage aurul într-un domeniu de valori pH 1-3 la temperaturi mai mari
(de până la 85oC). pH-ul scăzut şi temperaturile înalte conduc la costuri de capital şi
operare mai mari. Disponibilitatea tiocianatului poate fi un factor restrictiv, iar dacă
tiocianatul trebuie detoxificat, ar apărea o cerere considerabilă de oxigen, care ar spori şi
mai mult cheltuielile de operare Avantajele tiocianatului sunt valoarea ridicată a LD50,
clasificarea sa ca poluant slab pentru apă (WGK=1) şi datele favorabile privind
ecotoxicitatea. Nu se cunoaşte existenţa vreunei aplicaţii la scară industrială a
tiocianatului.

•

A fost propusă şi bisulfura ca agent de leşiere. Acest proces este mai adecvat în cazul
minereurilor bio-oxidate, deoarece este necesară prezenţa unei surse de ioni sulfat
pentru generarea bisulfurii. Sunt necesare un timp îndelungat de retenţie şi un sistem
închis, deoarece se utilizează H2S, ceea ce înseamnă cheltuieli de operare mari. Costul
detoxificării ar fi foarte mare datorită cererii chimice mari de oxigen. În ceea ce priveşte
manipularea în condiţii de siguranţă, H2S are o TLV similară cu a cianurii şi este clasificat
ca poluant al apei (WGK= 2). Nu se cunoaşte existenţa vreunei aplicaţii la scară
industrială a bisulfurii. În concluzie, bisulfura nu oferă avantaje tehnice faţă de cianură şi
nici date favorabile legate de toxicitatea letală sau ecotoxicitate care să justifice o
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clasificare mai favorabilă din punct de vedere al manipulării în condiţii de siguranţă sau
al pericolului pentru mediu în caz de poluare accidentală.
•

Extragerea aurului cu amoniac trebuie să aibă loc la o temperatură de peste 100° C şi
presiuni de 1,7 – 7,9 bari, care pun probleme foarte dificile de operare şi inginerie a
procesului. Complexul aur-amoniac este cu cel puţin 11 ordine de mărime mai slab decât
complexul aur-cianură. După cum am remarcat anterior, amoniacul este toxic pentru
viaţa acvatică şi prezintă probleme semnificative de manevrare şi depozitare.
Temperatura şi presiunea ridicată înseamnă cheltuieli mari de capital şi operare.
Cinetica este cu mult mai bună decât a cianurii. Sistemul ar trebui să fie închis pentru a
împiedica emisiile de amoniac. Amoniacul are o TLV similară cu a cianurii şi este
clasificată ca poluant pentru apă (WKG=2). Ionul amoniu este clasificat ca poluant slab
pentru apă (WKG=1). Amoniacul şi amoniacul purtător de agent de leşiere sau ionul de
amoniu nu pot fi considerate ca având un profil de toxicitate sau considerente privind
expunerea mai favorabile decât cianura.

•

Au fost evaluate ca alternative la leşierea cu cianură şi diferite sisteme cu halogenuri
[iod/iodură, clor/clorură (inclusiv procesul „Haber”), brom/bromură]. Unele dintre
aceste sisteme sunt utile pentru recuperarea aurului din materiale bogate în metal,
precum şlamurile de rafinare a cuprului, dar prezintă neajunsuri semnificative atunci
când sunt aplicate la minereuri aurifere. Complexele aur-halogenuri nu sunt stabile şi
necesită un nivel de control chimic şi tehnologic irealizabil din punct de vedere economic
într-o instalaţie de lesiere a minereului de aur. În plus, halogenurile sunt de obicei toxice
pentru viaţa acvatică şi ridică o serie de diverse probleme de depozitare şi manevrare.
Manipularea clorului şi bromului are o TLV foarte scăzută, mai mică decât a cianurii.
Clorul este clasificat ca poluant mediu al apei (WGK= 2), bromul ca poluant puternic
(WGK = 3), iar ionii Br-, I2 şi I- ca poluanţi slabi (WKG=1).

•

Unii cercetători speră ca leşierea cu bacterii („bioleşierea”) a minereurilor aurifere
(spre deosebire de utilizarea bioleşierii ca pretratare înainte de cianurare) să se
dovedească într-o zi o alternativă viabilă a utilizării cianurii pentru un numar limitat de
tipuri de minereuri aurifere. Dar, deşi această tehnică a stârnit interes în încercări de
laborator şi studii pilot, nu au fost realizate mari progrese în aplicaţiile la scară
industriala.

În Tabelul 5-15 sunt sintetizate problemele discutate în paragrafele precedente.
Ierarhizarea s-a efectuat astfel: pentru un criteriu favorabil s-a acordat nota 5 şi s-a utilizat
culoarea galbenă, pentru un criteriu acceptabil nota 3 şi culoarea gri şi în sfârşit, pentru un
criteriu nefavorabil nota 1 şi culoarea roşu; deoarece nu au existat decât trei criterii de
”mediu” spre deosebire de cele patru de tip ”economic” şi patru de tip ”aplicabilitate a
procesului”, nota cumulata a grupului de ”mediu” s-a corectat prin multiplicare cu raportul
4/3; scorul maxim posibil are valoarea 60 (3 x4x5); nu s-au aplicat ponderi pentru grupurile
de criterii, considerandu-se ca toate au aceeasi importanta.
Ierarhizarea prezentată în tabel arată că, în ciuda faptului că cianura nu este un
reactiv ideal pentru extragerea aurului, din perspectiva criteriilor BAT este substanţial
mai bună decât oricare dintre alternativele sale. Până când un alt reactiv nu se va
dovedi mai eficient în procesul de extargere a aurului, din toate punctele de vedere,
trebuie să tragem concluzia că cianurarea este cea mai buna tehnica disponibila
(BAT) pentru extragerea aurului. Nu a fost efectuata o evaluare comparativă din punct de
vedere al mediului, a alternativelor referitoare la agenţii de leşiere, deoarece nici una dintre
alternative nu poate fi clasificată ca BAT şi deci nu este viabilă.
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Tabel 5-15.

Ierarhizarea alternativelor referitoare la agenţii de leşiere a aurului

Criterii

Economice

Aplicabilitatea procesului tehnologic

Agent de

Investiţii

Eficienta

Disponibili

Cost (Detox/

leşiere

de capital

Economica

tate

Reciclare)

Tiouree
Tiosulfat
Tiocianat
Bisulfură
Amoniac
Halogeni
Melonitril
Cianură

3

1

3

1

3

1

5

1

1

1

3

Toxicitate

Aplicaţii la

Posibilitate

reciclare

detoxificare

1

1

5

3

3

1

1

1

1

1

5

3

3

5

3

3

1

3

3

5

1

5

5

3

5

1

1

3

5

1

3

1

1

Limitări

Scară

Emisii

industrială

Manipu

Toxicitate

Posibilitate

lare

pentru
mediu

Suma
Reactiv
Tiouree
Tiosulfat
Tiocianat
Bisulfură
Amoniac
Halogenuri
Melonitril
Cianură

Economice
8
10
6
10
10
12
8
16

Aplicabilitatea
Procesului
tehnologic
10
10
12
10
8
10
10
20

Mediu
5
11
13
5
5
7
7
5

Mediu corectat
6.7
14.7
17.3
6.7
6.7
9.3
9.3
6.7

Total
24.7
34.7
35.3
26.7
24.7
31.3
27.3
42.7

Total /
Total maxim
posibil (%)
41.2
57.8
58.8
44.5
41.2
52.9
46.4
71.9

Total maxim posibil = 60
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Metodologii alternative de indepartare a cianurii

4.4

Privire generală
Anterior s-a analizat şi fundamentat selectarea dintre procedeele posibile, a variantei
optime de extracţie cu cianuri a aurului din minereul de la Roşia Montană. În aceste condiţii,
aşa cum s-a arătat în capitolele anterioare, de la procesare va rezulta un deşeu periculostulbureala cu conţinut de cianuri libere, uşor eliberabile (Cnue) şi complecşi metalici stabili,
datorita cărui fapt, iazul de decantare a sterilului trebui clasificat ca instalaţie de categoria A
conform Directivei 2006/21/EC privind deşeurile miniere. În Capitolul 2 s-au prezentat în
detaliu date privind compoziţia şi specificităţile acestor compoziţii, pe baza investigaţiilor
geochimice privind minereul şi a testelor pilot de extracţie cu cianuri a aurului..
În conformitate cu recomandările BAT, Codul Internaţional de Management al
Cianurii şi alte reglementări tehnice şi de mediu europene, internaţionale şi naţionale
proiectul propune următoarea abordare a problematicii cianurilor:
• Minimizarea evacuărilor de cianuri prin recuperarea acestora, într-o fază integrată în
procesul de extracţie, care constă în îngroşarea tulburelii şi recircularea apelor cu
conţinut de cianuri în proces;
4.4.1

•

Tratarea tulburelii printr-un proces recomandat pentru astfel de deşeuri şi cu cea mai
largă aplicare industrială pentru cianuri la concentraţii < 10 mg CN-u.e./l, cea mai mică
concentraţie de cianuri preconizată a fi impusă prin Directiva privind deşeurile miniere;

•

Recircularea apelor din iaz în procesul tehnologic pe toată perioada de operare şi
asigurarea capacităţii de stocare în iaz în condiţii normale de operare, în situaţia unor
precipitaţii abundente sau evenimente meteo extreme;

•

Controlul proceselor de atenuare naturală a concentraţiei de cianuri şi metale grele în iaz
şi prevederea posibilităţilor de tratare după caz, prin procedee adecvate a apelor stocate
în iaz, în perioada de închidere, în vederea reutilizării sau evacuării în ape de suprafaţă.

•

În acest context, pe perioada de închidere, cât va fi nevoie, se preconizează menţinerea
în funcţiune a instalaţiei Detox de tratare a tulburelii.

•

Procesul INCO eficient şi pentru soluţii, unul dintre procesele cu peroxizi foarte adecvate
pentru tratare soluţii diluate sau oricare dintre procesele care se vor dezvolta în următorii
ani, vor putea fi aplicate prin adaptarea corespunzătoare a instalaţiilor existente, pentru
tratarea apelor decantate în iaz, dacă va fi cazul, în vederea atingerii concentraţiei de 0,1
mgCN-t/l.

•

Exfiltraţiile cu conţinut potenţial de cianuri, metale grele şi compuşi cu azot din diferite
structuri sunt colectate, monitorizate, stocate în SCP şi recirculate pe perioada operării
în iazul de decantare.

•

În ultimii ani de operare se preconizează testarea dezvoltării unor lagune biologice
înainte de deversare în Valea Corna, pentru tratarea avansată a exfiltraţiilor pe perioada
de închidere a TMF, cu funcţionare şi în perioada de postînchidere.

În sub-secţiunile următoare, sistemul INCO propus în proiect va fi comparat cu
procese alternative pentru a evidentia avantajele acestuia. Caracteristicile asteptate ale unui
procesului de tratare sisteme apoase cu cianuri sunt urmatoarele:
• sa aibe o larga aplicaţie industrială ;
•

să respecte prevederile Directivei UE 2006/21/EC referitoare la concentraţia de cianură
în sterilele depozitate în iazurile de decantare (<10 ppm CNue) în mod constant şi
repetat;

•

să permita respectarea reglementarilor privind calitatea apelor evacuate în receptor;

•

să respecte standardele de sănătate şi securitate;
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•

să fie o tehnologie robusta şi cu risc scăzut;

•

să presupună cheltuieli de investiţie şi operare echilibrate;

•

să asigure tratarea eficienta atat a solutiilor apoase concentrate (tulbureala) cat şi a celor
diluate;

•

să nu genereze deseuri periculoase greu de eliminat;

•

să existe strategii de management dovedite care să asigure respectarea reglementărilor
de evacuare.

Procesele de îndepărtare a cianurii pot fi clasificate în procedee de distrugere sau de
recuperare:
• Metodele distructive transformă cianurile în produse netoxice prin procese chimice,
biochimice sau fotolitice.
•

Metodele de recuperare reconstituie partial cianura de sodiu introdusa în proces şi o
recircula.

Cele mai binecunoscute tehnologii de tratare a cianurii în efluenţii industriali, aplicate
la scară largă sau numai la scară pilot industrial sunt următoarele:
Procese distructive bazate pe oxidare / bio-oxidare
• clorurare alcalină;
•

oxidare în sistemul SO2 - aer (INCO, Noranda);

•

oxidare cu peroxizi (Dupont-Kastone, Eflox, CombinOx);

•

oxidare cu ozon;

•

procese biologice;

•

degradare/atenuare naturală;

Procese de reciclare / recuperare:
• scoaterea HCN la pH scăzut (proces AVR);
•

reciclarea efluentului cu cianură;

Alte procese:
• procese de precipitare (albastru de prusia);
•

DTOX;

•

ROLB

•

procese cu schimb de ioni (Vitrokele, Augment)

•

oxidare electrochimică;

•

osmoză inversă;

•

alte procese de recuperare.

În continuare sunt enumerate alternativele aplicate în prezent în Europa potrivit
Documentului de referinţă privind cele mai bune practici disponibile de gospodărire a
sterilului de prelucrare şi rocilor sterile provenite din activităţi miniere [3]:
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Proces tratare

Scara
aplicare

Aplicaţii

Comentarii

Degradare naturala
-neutralizare prin absorbţie CO2
atmosferic
-volatilizare HCN
-disociere complecşi cianurici
-precipitare complecşi cianurici
Procese oxidative
Clorinare alcalina

Larga

Descărcare în ape
de suprafaţă
Descărcare în
iazuri de decantare

Aplicabilitate dependenta de condiţiile locale
(clima) şi reglementari

Larga

Înlocuita de procesul SO2-Aer şi H2O2
datorita costurilor şi ineficientei în
îndepărtarea fierului

Proces SO2-aer

Larga

Oxidare cu H2O2

Larga

Descărcare în ape
de suprafaţă
Descărcare în
iazuri de decantare
Descărcare în ape
de suprafaţa
Descărcare în
iazuri de decantare
Descărcare în ape
de suprafaţa

Adsorbţie pe cărbune activ

In dezvoltare

Descărcare în ape
de suprafaţa

Aplicabilitate doar pentru concentraţii CN
mici. Depinde de condiţiile locale

Epurare biologica

Larga

Descărcare în ape
de suprafaţa

Aplicabilitate doar pentru concentraţii mici
de cianuri. Depinde de condiţiile locale
Poate necesita adaos de căldura în sistem.

Larga

Descărcare în
iazuri de decantare

Nu foarte practica pentru tulbureala
Cost foarte mare de capital
Este necesara existenta unei concentraţii
minime de cianură libera/ uşor eliberabilaprag de rentabilitate. Precipitarea CuCN
scade gradul de recuperare a cianurii.
In general devine un proces costisitor când
se încearcă scăderea concentraţiei sub
30mgCN/l, de aceea este necesara
reducerea în continuare a concentraţiei de
cianură după AVR.

Recirculare cianura
-AVR

4.4.2

Aplicabilitate universala. Tratarea tulburelii
poate duce la consumuri mari de reactivi.
Nu este aplicabila tulburelii datorita
consumurilor mari de reactiv

Metode distructive
PROCES DIOXID DE SULF/AER (INCO)

Procesul are loc în prezenta de bioxid de sulf, aer şi catalizator cupru II, pH =8-10
asigurat cu var, la timpi de reacţie în funcţie de compoziţia tulburelii, variind de la 20 la 120
minute . Viteza de oxidare descreşte iniţial cu creşterea pH-ului, dar aceasta tendinţa se
schimba către sfârşitul reacţiei, conducând la utilizarea unui domeniu de lucru pH= 8,5-10.
Procedeul permite îndepărtarea cianurilor complexe de fier prin precipitarea
ferocianurilor insolubile. Cianurile complexe ale metalelor grele sunt îndepărtate în ordinea
Zn > Fe>Ni>Cu, după oxidarea cianurilor libere şi uşor eliberabile.
In prezenţa unor cantităţi suficiente de catalizator, etapa limitativã, determinantã, de
vitezã a procesului în cazul procedeului INCO se dovedeşte a fi viteza de transfer a
oxigenului în soluţie. Dispozitivele de amestecare şi sistemele de injecţie aer-SO2 sunt critice
pentru performanţa procesului şi pentru a limita atriţia solidului. Raportul volum aer/volum
reactor este important şi reprezintă o revendicare a patentului INCO (Borbely, 1984).
Disponibilitatea oxigenului dizolvat este dependenta de viscozitatea masei de reacţie şi de
condiţiile de agitare. Când viscozitatea este mare, concentraţia de oxigen dizolvat este mica,
reducându-se viteza procesului [3].
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Alegerea variantei optime privind materia prima pentru bioxidul de sulf tine seama de
costurile de transport (mai mari în general în cazul SO2 lichid, daca nu poate fi livrat pe calea
ferata), riscurile la transport şi manipulare (mai mari în cazul SO2 lichid), costurile de
achiziţie şi costurile de investiţie. Cea mai ieftina opţiune din punctul de vedere al materiei
prime este sulful elementar, dar costul de investiţie aferent cuptorului de ardere face în
principiu neeconomica aceasta opţiune în cazul capacităţilor mici de producţie si/ sau cu
perspectiva de funcţionare redusa ca timp.
Este de remarcat ca, daca se optează pentru generarea SO2 prin arderea sulfului
elementar (rentabil pentru capacităţi mari), costurile de capital pot creste cu 80%, dar
costurile de operare scad cu cca. 60%. Prin urmare există teoretic posibilităţi de reducere în
timp a costurilor de operare în situaţiile în care costul metabisulfitului devine prohibitiveventual pe fondul creşterii consumului de SO2 din diferite cauze (consum cianură crescut
în procesul de baza, condiţii de reacţie nefavorabile, limite la evacuare mai severe).
Oxidarea cianurii la cianat este catalizata, aşa cum s-a prezentat anterior de
prezenta cuprului, efectul fiind proporţional cu concentraţia cuprului. Aceasta reprezintă un
avantaj pentru minereul de la Roşia Montană care conţine cupru în concentraţia necesara (≤
50 mg Cu/l în tulbureala).
Procedeul INCO este deja aplicat pe plan mondial fiind licenţiat pentru circa 80 de locaţii;
este cea mai utilizata tehnologie pentru detoxificarea tulburelilor de steril cu conţinut de
cianuri, fiind recomandat ca BAT.
In continuare sunt prezentate câteva exemple de aplicaţii industriale ale procedeului
INCO
• Scottie Gold Mines (Stewart, British Columbia, Canada) prelucreaza cca 200 t/zi minereu
cu cca 15g Au/tonă. Pentru denocivizarea soluţiilor se folosesc două reactoare înseriate,
în treapta a II-a intrând pentru denocivizare şi tulbureala. Reactivii folosiţi sunt Na2SO3 şi
Na2S2O5.
•

Mina McBean (Kirkland Lake, Ontario, Canada) procesează 500 t/zi minereu cu cca 5 g
Au/t.

•

Configuraţia tehnologica este foarte flexibila, soluţia şi tulbureala (slurry) pot fi tratate
separate sau împreunã, în unul sau mai multe reactoare înseriate, în funcţie de
caracteristicile suspensiei supuse tratării.

•

Carolin Mines Ltd. Canada ( 1300 t minereu/zi) a aplicat cu succes tehnologia INCO,
folosita ca înlocuitor pentru clorinarea alcalina, dovedindu-se a fi mai puţin scumpa la
instalare şi operare, mai robusta şi mai eficienta prin prisma calităţii efluentului. În
schimb tehnologia SO2/aer necesita operatori cu o calificare superioara şi presupune
suplimentar costuri de licenţiere [6].

•

La mina Ovacik sunt folosite pentru detoxifierea tulburelii doua reactoare inseriate, rolul
primului este esenţialmente de decianurare. Reactivii folosiţi sunt bisulfit de sodiu şi
NaOH. Drept catalizator se utilizează Cu2+ adaugat sub forma de CuSO4. Reactorul II
continua reacţia de decianurare şi precipitã compuşii Fe-cian, metale grele, As, Sb în
prezenta de Fe III.

La nivel european procesul SO2/aer, este utilizat în mod obişnuit pentru
denocivizarea tulburelii inainte de descărcare în iazurile de decantare [3]. În general acest
proces de tratare conduce la concentraţii remanente de cianură totala sau uşor eliberabila <
1 mg/l.
Tabelul următor prezintă concentraţiile de cianuri pentru mai multe mine din Europa
conform BREF Best Available Techniques For Management Of Tailings And Waste-Rock In
Mining Activities [3].
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Punctul de analiza, mediul analizat

Boliden

Ovacik

Rio
Narcea

mg/l
Tulbureala
CN libera
CN libera, min / max
frecventa analize tulbureala

120
50/70
1/zi

200
180/220
1/2h

pH

-

10,5

400-450
continuu,
online
10,5

0,87
0,31/ 1,34
CN totale
1/ zi
-

0,33
0,40
0,06/ 0,88
CN u.e.
1/ 2h
7-8

0
10-30
10-30
1/ 40
CN u.e.
1/ 3h
8,5

0.3
0,05/ 0,74
CN totale
sporadic
-

0.23
0.39
0,04/ 0,71
CN u.e.
1/zi
7-8

0
20-30
10/ 30
CN u.e.
1/zi
8,5

0,06

fără
descărcare

0
0,5-1,0
0,2/2
(WAD)
1/zi
8-8,5

Evacuare instalaţie de distrugere cianuri din
tulbureala
CN libera
CN ue
CN t
min/max
frecventa analize tulbureala după Detox
pH
Iazul de decantare
CN libera
CN ue
CN t
min/max
frecventa analize
pH
Evacuări din iaz decantare
CN ue
CN totale
min/max

0/ 0,33

frecventa analize
pH

1/zi
-

-

De asemenea, în tabelul următor sunt evidenţiate identitate suplimentar
performantele de denocivizare tulbureala de steril cu conţinut de solide ≤ 60%, realizate prin
aplicarea procedeului INCO în diferite locaţii miniere din America de Nord, Asia şi Australia.
Procedeu INCO (SO2/aer) - Tabel centralizator cu exemple de aplicaţii industriale pentru
denocivizare tulbureli de steril cu conţinut de solide ~ 50% (Stuart Smith Aurifex Pty Ltd 2006)
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Locaţie
Musselwhite, Canada
Chatree Gold - Pitchit,
Tailanda

Conţinut solide, %

Cianuri, mg/l
Tulbureala
iniţiala
CN-u.e = 50
Neanalizat

50
35-45 (proiectat)
prevăzuta optimizare prin
îngroşare - recirculare
(50% solide în
tulbureală)
55-50
CN-libera = 50100

Tulbureala tratata
CN-u.e = 1-2
CN-t < 20

Gympie Eldorado
CN-u.e ≤ 2
Gold Mines CN-u.e ≤ 1 (iaz de
Queensland, Australia
decantare)
Bronzewing Gold
50
CN-t = 160
CN-u.e ≤ 5 (CN-u.e
Wester Australia,
CN-u.e = 100
medie ≤ 1,5)
Australia
Henty Gold*,
60
CN-u.e = 150
CN-u.e ≅ 2
Tasmania, Australia
*Procedeul iniţial de detoxificare, clorinare alcalina a fost înlocuit cu INCO (SO2/aer)
•

În concluzie, procedeul INCO prezintă următoarele dezavantaje:
consumurile/ costurile reactivilor depind de compoziţia sistemului apos şi respectiv de
condiţiile de evacuare impuse

•

in proces se generează sulfat de calciu în fluxul apos

•

necesita procese suplimentare de epurare pentru îndepărtarea avansata a cianurii totale,
metalelor şi amoniacului (rezultat la oxidarea cianatului) în cazul evacuării direct în
receptorii naturali a tulburelii denocivizate

•

aplicarea procedeului INCO este condiţionata de cunoaşterea în detaliu a hidrodinamicii
şi cineticii procesului de decianurare.

•

procesul fiind patentat, necesita plata redevenţelor

•

Procedeul INCO prezintă urmatoarele avantaje:
eficienta ridicata de epurare pentru toate tipurile de sisteme apoase care conţin cianuri
(tulbureli, leşii, ape uzate) cu îndepărtarea majoritara a tuturor formelor de cianură prin
reacţii de oxidare –precipitare şi respectiv a metalelor

•

este în prezent procedeul preferat pe plan european şi mondial pentru denocivizarea
tulburelii. Tehnologia este verificata industrial pe plan european şi internaţional,
acceptata de către Reference Document On Best Available Techniques For
Management Of Tailings And Waste-Rock In Mining Activities

•

este larg acceptat, eficient, flexibil (procesul rezolva fluctuaţii importante ale calităţii
influentului, mai mult decât alte procedee de epurare posibil de aplicat). Procesul poate fi
modulat prin doza de reactivi aplicata şi doza de catalizator.

•

reactivii sunt uşor de aprovizionat. Există posibilitatea înlocuirii reactivilor cu alţii mai
ieftini, aşa cum s-a arătat.

•

costurile de operare sunt comparabile sau mai mici raportate la celelalte tratamente
chimice (clorinare alcalina, apă oxigenata, acid Caro) de denocivizare a sistemelor
apoase cu cianuri aplicate sau în curs de aplicare la nivel industrial

•

deşi aplicarea cu succes a procedeului INCO la scară industrială este condiţionata de
existenta unei familiarităţi tehnice necesare pentru depăşirea problemelor ridicate de
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hidrodinamica/ cinetica procesului de decianurare a tulburelii, se poate obţine asistenta
tehnica din partea unor furnizori cu experienţa industriala. Odată ce aspectele tehnice
sunt puse la punct, tehnologia se dovedeşte robusta şi versatilã, fapt care o face din ce
în ce mai răspândita.
•

procesul/ instalaţiile sunt simplu de repornit şi reintra rapid în parametri după o oprire
temporara a uzinei

Testele efectuate pe minereu provenit de la Roşia Montană au indicat posibilitatea
atingerii unor concentraţii remanente de cianură în tulbureala tratata corespunzătoare
cerinţelor privind evacuarea acesteia în iazul de decantare (CNue < 5 mg/l).
Studiile şi testele efectuate la nivel de pilot laborator - Roşia Montană ProjectCyanide Recovery and Destruction Case Study, GRD Minproc, Cyanide Detoxification
Testwork for Roşia Montană, Lakefield Oretest, 2001 şi Test Program to Evaluate Cyanide
Destruction Options Using SO2/ air and Peroxygen-Based Technologies For the Treatment
of Roşia Montană Leach Effluent, CyPlus GmbH in cooperation with Inco Technical Services
Limited (ITSL) and CyPlus Corporation USA, April 2004 au arătat ca:
• denocivizarea tulburelii rezultate din teste CIL pe probe de minereu de la Roşia Montană
în sistem SO2 /aer permite obţinerea unor concentraţii remanente de cianuri uşor
eliberabile mici, cuprinse intre 0,2-5mgCNue /l, în condiţii favorabile economic [5,7,8].
•

în caz de necesitate (în funcţie de preţul reactivilor pe piaţă şi cerinţele procesului
tehnologic) există posibilitatea folosirii alternative a SO2 provenit din arderea sulfului
elementar cu preţul unor investiţii care au perioada de amortizare destul de scurta
PROCESUL NORANDA

Versiunea Noranda a procesului SO2/aer este similara cu tehnologia INCO, utilizând
dioxid de sulf şi cupru II pentru denocivizarea efluenţilor cianurici. În procesul Noranda în
tulbureala este injectat dioxid de sul lichid sau gazos astfel încât pH –ul sistemului este
redus în intervalul pH=7-9. Barbotarea de aer nu este necesara în aceste condiţii.
Tehnologia este potenţial aplicabila în proiectul Roşia Montană, dar spre deosebire
de procedeul INCO, nu a fost larg aplicata (fiind folosita de către Noranada în propriile
operaţiuni miniere).
In plus, aplicarea acestui proces nu aduce avantaje tehnologice [2,9] .
OXIDARE CU PERHIDROL (DuPont-Kastone, Degussa)
Au fost dezvoltate şi brevetate o serie de procese care folosesc apa oxigenata pentru
denocivizarea cianurilor.
Peroxidul de hidrogen în prezenţa cuprului oxidează cianurile libere la cianat.
Cianurile complexe de Cd, Cu, Ni şi Zn sunt de asemenea oxidate la cianat în timpul
procesului [2]. Metalele eliberate din complex în timpul procesului de oxidare sunt precipitate
sub forma de compui insolubili (hidroxizi, cianuri, complecşi de Fe), concentraţia remanentă
finală fiind dependentă de valoarea pH-ului mediului de reacţie.
Viteza de reacţie descreşte odată cu scăderea temperaturii.
Procedeul de distrugere a cianurilor prin oxidare cu apă oxigenata este aplicat pentru
tulbureala şi apa decantată în iaz la nivel industrial, dar presupune costuri mai mari în cazul
tratării tulburelii [3, 9].
Limitările caracteristice procedeului de oxidare cu apă oxigenată sunt generate de
dificultăţile de manipulare şi costul mare al reactivului.
Cele doua procedee bazate pe utilizarea H2O2 dezvoltate la nivel industrial sunt
DuPont –Kastone (oxidare cu apă oxigenata utilizând drept catalizator Cu II şi CH2O
procedeu dezvoltat pentru denocivizarea efluenţilor cianurici de la galvanizare) şi Degussa
(H2O2 / Cu II).
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La o concentraţie data de reactant H2O2 viteza de reacţie creste odată cu creşterea
raportului Cu2+/ CN , dar eficienta procesului este de fapt invers proporţionala cu raportul
Cu2+/ CN, deoarece cuprul, alături de alte metale tranziţionale catalizează descompunerea
apei oxigenate, ceea ce duce la creşterea consumului de agent oxidant.
Procesul Degussa a fost utilizat la mina de aur Ok Tedi în Papua Noua Guinee
pentru tratarea tulburelii inainte de descărcarea apei intr-un curs natural de apa.
Consumurile de apă oxigenata 70% au oscilat intre 0,4...1 l H2O2 /m3 tulbureala inducând
costuri de operare semnificativ mai mari decât pentru procesul SO2/aer. Având în vedere
costul reactivului, dozele aplicate suportabile financiar au fost suficiente doar pentru
distrugerea cianurilor libere şi uşor eliberabile. Complecşii cianurici cu stabilitate mare nu au
fost denocivizaţi datorita concentraţiilor mici de fier în faza solubila. Turbiditatea ridicata a
râului a oferit o conjunctura fericita, oferind protecţie împotriva descompunerii fotolitice a
complecşilor cianurici.
Studiile şi testele efectuate la nivel pilot laborator - Roşia Montană Project- Cyanide
Recovery and Destruction Case Study, GRD Minproc, Cyanide Detoxification Testwork for
Roşia Montană, Lakefield Oretest, 2001- au arătat ca denocivizarea tulburelii rezultate din
teste CIL pe probe de minereu de la Roşia Montană prin oxidare cu apă oxigenata implica
utilizarea unor rapoarte H2O2 : CNue mari, care fac acest procedeu mai puţin favorabil în
termeni economici decât procedeele SO2/aer şi oxidare cu acid Caro [7,8]. La aceasta se
adaugă exemplele limitate provin aplicarea la nivel industrial a procedeului pentru
denocivizare tulbureala.
PROCES DE OXIDARE CU ACID CARO (EFFLOX)
Denocivizarea cu acid Caro (acid peroximonosulfuric) reprezintă o versiune a
procedeului cu apă oxigenata, fiind una dintre alternativele cele mai importante pentru
procedeul SO2/aer pentru aplicaţii la tulbureala.
Potenţialul oferit de procedeul cu acid Caro este bine cunoscut de mai mulţi ani, dar
producerea, stocarea şi dozarea acidului monoperoxisulfuric au pus probleme tehnologice
deosebite.
Sistemul EFFLOX, dezvoltat de către Solvay Interox a permis producerea acidului
monoperoxisulfuric la punctul de dozare în efluent, simplificând în acest fel procedeul şi
permiţând aplicarea practica a acestuia.
Procesul Efflox consta în conducerea reacţiei intre acidul sulfuric şi peroxidul de
hidrogen cu obţinerea acidului monoperoxisulfuric care reacţionează rapid cu cianura,
produsul de reacţie fiind cianatul.
In general utilizarea catalizatorilor nu este necesara.
Datorita insensibilităţii procesului fata de prezenta metalelor tranziţionale, acesta
poate fi utilizat pentru denocivizarea tulburelii.
Viteza şi eficienta precipitării metalelor grele sunt ridicate, iar costurile de capital fac
procesul atractiv acolo unde este necesara desfăşurarea sezonieră a denocivizării unor
efluenţi cianurici (de exemplu deversări temporare datorate dezgheţului de primăvara sau
perioadelor cu precipitaţii abundente).
Instalaţii Efflox au fost operate cu succes în Europa, America de Nord şi Australia.
Dezavantajul major al procesului îl reprezintă costurile asociate cu reactivii, în general mult
mai mari decât costurile aferente procesului SO2/aer pentru aplicaţii la tulbureala, fără a fi
obţinuta o calitate mai buna a efluentului.
Beneficiile obţinute datorita costurilor de investiţie relativ mici sunt anulate de
costurile mari de operare (reactivi).
Procesul Efflox are aplicaţii şi la tratarea unor efluenţi de tip soluţii/ apă decantată în
iaz descărcaţi temporar în receptori naturali.
Procedeul de denocivizare a cianurilor din tulbureala folosind acid Caro a fost testat
pentru tulbureala rezultata prin teste CIL ale minereului Roşia Montană [7,8] şi a fost
identificat drept o opţiune fezabila pentru proiectul Roşia Montană, dar este mai puţin
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avantajos decât procedeul SO2/aer prin prisma costurilor de operare (costuri cu reactivii în
primul rând) pentru performante similare.
TEHNOLOGIA CombinOx
Reprezintă o combinaţie între procedeele oxidative SO2/aer şi cele bazate pe
peroxizi (oxidare cu H2O2 sau acid Caro), putând fi atinse concentraţii reziduale mici de
metale şi cianura. Procesul prezintă flexibilitate, adaptabilitate la condiţiile de alimentare si,
când este aplicabil, este superior celor doua procese considerate distinct.
Sistemul de reacţie este de tip INCO reactivii de introdus în sistem fiind o combinaţie
de peroxid, dioxid de sulf şi aer plus catalizator Cu II.
Instalaţiile de denocivizare tip INCO pot trece, cu anumite modificări, pe tehnologia
CombinOx.
Procedeul CombinOx este recomandat de către CyPlus pentru denocivizare
tulbureala datorita costurilor de operare şi de capital mici şi flexibilităţii în operare. Viteza de
reacţie este superioara procesului SO2 / aer
(https://www.mycyplus.com/cyplus/anonym/products/combinox.htm).
Reference Document On Best Available Techniques For Management Of Tailings
And Waste-Rock In Mining Activities (iulie 2004) menţionează combinarea procedeelor SO2
/aer şi H2O2 ca tehnica emergenta, neaplicată la nivel comercial, aflata în faza de
dezvoltare [3].
Studiile/ testele efectuate - Test Program to Evaluate Cyanide Destruction Options
Using SO2/ air and Peroxygen-Based Technologies For the Treatment of Roşia Montană
Leach Effluent, CyPlus GmbH in cooperation with Inco Technical Services Limited (ITSL)
and CyPlus Corporation USA, April 2004 au arătat ca denocivizarea tulburelii rezultate din
teste CIL pe probe de minereu de la Roşia Montană prin tehnologia CombinOx nu conduce
la concentraţii acceptabile de cianuri uşor eliberabile, în condiţii economice avantajoase care
să facă din acest procedeu o alternativa la INCO proces –larg aplicat industrial [5].
CLORINARE ALCALINĂ
Procedeul, foarte răspândit până în 1982, este aplicat din ce în ce mai puţin, mai
întâi din cauza riscurilor operării cu clor şi a apariţiei clor-cianului, gaz foarte toxic, apoi din
cauza consumului ridicat de reactivi.
Clorinarea alcalina este primul procedeu aplicat la scară industrială pentru
denocivizarea efluenţilor cianurici rezultaţi din operaţiunile miniere.
Principial procesul consta în oxidarea cu clor sau hipocloriţi a cianurilor şi
sulfocianurilor în mediu bazic.
Procesul a fost în general înlocuit cu procedeul SO2/aer [3,9,6].
Clorinarea alcalina este desfasurată în două etape de reacţie, fiind realizată fie cu
clor gazos, fie cu hipocloriţi alcalini. Prima etapa de reacţie consta în oxidarea rapida a
cianurii la clorcian (ClCN, gaz, compus foarte toxic). În condiţiile de reacţie (mediu puternic
bazic, pH=10-11) clorcianul reacţionează cu ionii hidroxil generând cianat (compus cu
toxicitate redusa). Sistemul trebuie menţinut la pH ridicat pentru a fi asigurate viteze mari de
transformare a clorcianului la cianat, astfel încât să fie evitata degajarea ClCN.
In general este necesara operarea cu exces de clor fata de necesarul stoechiometric,
deoarece clorul reacţionează cu viteze mari şi cu alte specii existente în faza apoasa
(tiocianat), precum şi cu constituenţii particulelor minerale, în cazul aplicării procedeului
pentru tulbureala. În aceste condiţii apare o poluare suplimentara cu clor activ şi cloruri a
efluenţilor trataţi.
Din cei opt operatori minieri nord-americani care foloseau la un moment dat la nivel
industrial procedeul clorinării alcaline numai doi continua sa-l folosească în prezent.
Clorinarea alcalina face necesara utilizarea unor timpi de contact de la 0,5 h la 14
ore (uzual 6-8 h). Astfel de timpi mari de contact implica volume mari de reacţie în aplicaţiile
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industriale, proporţionale cu timpii de contact şi debitele mari de felul celor prevăzute de
proiectul Roşia Montană.
Procesul este recunoscut drept ineficace pentru îndepărtarea complecşilor cianurici
de fier, referinţele disponibile semnalând eficiente reduse, de circa 15% [2,3,6,9].
Date fiind dezavantajele induse de costurile mari de investiţie şi operare, prezenta
unor concentraţii ridicate de clor activ în efluenţi, utilizarea unor reactivi puternic corozivi,
coroborat cu inexistenta unor avantaje privind calitatea efluentului comparativ cu cea
obţinuta prin aplicarea procedeului SO2/aer, clorinarea alcalina nu reprezintă o alternativa
de tratare a tulburelii pentru proiectul Roşia Montană. În plus, avantajul procedeului legat de
oxidarea sulfocianurilor cu eficiente mari nu are relevanta pentru proiectul Roşia Montană.
OXIDARE CU OZON
Ozonul este un agent oxidant puternic (mai puternic decât clorul sau peroxidul de
hidrogen) recţionând rapid cu ionul cianură formând cianat ca intermediar de reacţie (prin
reacţii succesive, procesul decurge pana la azot şi carbonaţi, dar oxidarea cianatului de
către ozon este o reacţie lenta). Complecşii cianurici cu fier nu sunt oxidaţi de către ozon.
Numai în prezenta luminii UV, complecşii de fier disponibilizează cianura care poate fi
oxidata de ozon [10].
Datorita capacităţii oxidative mari, ozonul reacţionează cu speciile chimice prezente
în mineralele din tulbureala ceea ce conduce la operare în condiţii de consumuri foarte mari.
Stadiul actual al tehnologiilor conduce la costuri de generare a ozonului prohibitive.
Totuşi, dezvoltarea unui tip nou de generator va putea conduce în viitor la reducerea
costurilor. Oricum, în prezent, oxidarea cu ozon poate fi aplicata pentru tratarea unor volume
mici de soluţii cianurice şi oricum nu tulbureli în minerit.
Tehnologia nu a fost aplicata la scară industrială în minerit, în nici un caz la o scară
suficient de mare, similara proiectului Roşia Montană.
TRATARE BIOLOGICĂ – Bio-oxidare
•

Epurarea biologica a efluenţilor cianurici este destul de răspândită în industria minieră
sistemele implementate (numai pentru soluţii diluate) fiind gândite ca trepte de finisare
inainte de descărcare în receptori naturali, în general a unor efluenţi stocaţi în iazuri de
decantare sau a exfiltraţiilor din acestea.

•

Procesele de epurare biologica se bazează pe sisteme în flux continuu cu biomasa
ataşata (biofiltre) sau suspendata (cu nămol activ), putând realiza îndepărtarea
cianurilor, tiocianaţilor, cianaţilor, amoniacului şi metalelor din soluţiile diluate, existând
implementări la nivel industrial care rezolva tratarea exfiltraţiilor, în faza operaţională sau
după închidere [1].

•

La mina Ellsburg aplicarea unei biotehnologii de decianurare a condus la scăderea
concentraţiei de cianuri în apa reziduală, pana la limita de 0,5 mg/l impusã în Africa de
Sud.

•

La mina de la Rio Narcea, există 2 linii paralele de tratare biologica din care apa este
recirculată pentru procesul tehnologic. Prin fenomene de biosorbţie pot fi îndepărate şi
metalele grele (Raportul PIRAMID, 2003).

Procedeele biologice nu reprezintă o alternativă a procedeului ales pentru tratarea
tulburelii. Reprezintă o soluţie viabilă şi propusă în proiect pentru epurarea avansată în
lagune a unor efluenţi diluaţi (exfiltraţii) în fazele de închidere şi postînchidere.
DEGRADARE/ ATENUARE NATURALĂ
Degradarea (atenuarea) naturală a cianurilor implică timpi de retenţie mari în iazurile
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chimice şi biologice: volatilizare, descompunere fotochimica, oxidare chimică, oxidare
biologică, hidroliză precum şi alte procese- precipitare, adsorbţie pe solide. Volatilizarea este
considerată drept procesul cel mai important. Fenomenul de degradare naturală se petrece
cu orice soluţie cianurică expusă influenţei atmosferei, indiferent că procesul este dorit sau
nu [1].
Degradarea naturală este influenţată de mai mulţi parametri: speciile existente şi
concentraţia lor în soluţie, pH, temperatură, intensitatea luminii, concentraţia oxigenului,
natura bacteriilor existente şi caracteristicile iazului (suprafaţă, adâncime, turbiditate,
turbulenţă, existenţa gheţii).
Deşi iazurile de decantare sunt în general proiectate pentru separarea şi reţinerea
solidelor, totuşi, degradarea cianurilor are loc în mod natural permiţând reducerea
concentraţiilor acestora de multe ori până la limitele impuse. Procesele de degradare
naturală pot fi intensificate prin creşterea componentei de degradare biologică în lagune
special amenajate pentru corespondenţa cu cerinţele de mediu a efluenţilor evacuaţi.
La scară globală, degradarea naturală este cea mai folosita metoda de denocivizare
a efluenţilor cianurici diluaţi de la extragerea aurului, fiind adesea precedata/ completata de
alte procese de tratare, conform Reference Document On Best Available Techniques For
Management Of Tailings And Waste-Rock In Mining Activities [3], care constata pe de alta
parte, existenta fenomenului de degradare naturală în iazurile de decantare aparţinând unor
operatori din industria de extracţie a aurului europeni (Boliden, Ovacik şi Rio Narcea) ce
contribuie la scăderea concentraţiei de cianură după procesele de denocivizare a efluenţilor
de proces.
In cazul proiectului Roşia Montană, pe baza rezultatelor modelarii procesului de
atenuare naturală a cianurilor în iazul de decantare (Mike Botz -Elbow Creek Engineering,
Inc. Roşia Montană Project, Tailings Management Facility Modeling), este de aşteptat o
variaţie de la anotimp la anotimp a concentraţiei de cianură în iaz, atenuarea minimă având
loc iarna [11,12]. Conform modelarii, în medie, concentraţiile de cianuri (uşor eliberabile şi
totale) vor fi de aproximativ 50% din concentraţiile corespunzătoare la intrarea tulburelii în
iaz, în perioada de operare.
Pentru toate caile de atenuare şi variante de bilanţuri de apă luate în considerare,
este de aşteptat scăderea rapida a indicatorilor de cianuri sor eliberabile şi cianuri totale
după oprirea operaţiunilor de procesare a minereurilor. S-a estimat ca indicatorii cianuri uşor
eliberabile şi cianuri totale vor scade sub 0,1 mg/l, datorita combinării efectelor diluţiei prin
precipitaţii şi degradării naturale, intr-un interval de 6-36 luni, după oprirea procesării
minereurilor [11,12].
Procesele de degradare naturală vor avea loc în iazul de decantare pe perioada
operării, când nu se evacuează ape din iaz, lagunele de tratare exfiltraţii în perioada de
închidere şi postînchidere, precum şi în cariera Cetate inundată la închiderea exploatării şi
ulterior.
4.4.3

Procese de recuperare
ACIDIFICARE-VOLATILIZARE-RENEUTRALIZARE (AVR)

Procedeul constă în coborârea pH-ului apei decantate sau tulburelii până la valoarea
pH =2…3 folosind acid sulfuric sau dioxid de sulf, striparea acidului cianhidric format, urmată
de absorbţia acestuia într-o soluţie alcalină de hidroxid de sodiu sau hidroxid de calciu.
Cianura recuperată este reintrodusă în procesul de extragere a aurului.
Efluentul fazei de desorbţie este neutralizat cu var până la pH uşor alcalin.
Randamentul de îndepărtare a cianurilor prin acest procedeu este puternic influenţat
de pH-ul de lucru la faza de acidulare-stripare şi de proporţia cianurilor uşor eliberabile din
totalul cianurilor existente, cu recomandări de aplicare pentru concentraţii de cianuri uşor
eliberabile >150 mg/l.
Ca urmare a generării şi vehiculării acidului cianhidric în cantităţi mari, procedeul este
perceput ca periculos.
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Complexitatea implementării unui astfel de proces şi investiţiile necesare sunt
probabil cele mai mari raportat la celelalte posibilităţi de reducere a conţinutului de cianuri în
tulbureală. Sunt necesare vase de amestec şi coloane de desorbţie şi absorbţie cu
umplutura etanşe. Echipamentele de proces sunt scumpe, deoarece, ca urmare a
periculozităţii instalaţiei, acestea nu pot face parte din tiposeriile destinate uzului industrial
obişnuit.
Costurile de operare sunt mari, ca urmare a consumului ridicat de reactivi necesari
pentru acidulare şi neutralizare finala, a consumului energetic mare aferent debitelor foarte
mari de aer care trebuie vehiculat în trenul de aparate de desorbţie-absorbţie (orientativ 500700 Nm3 aer/ m3 tulbureala). În plus, apar cheltuieli mari legate de obţinerea autorizaţiilor de
funcţionare şi asigurări, datorita pericolului potenţial foarte ridicat pe care îl induce
vehicularea de debite mari de aer puternic încărcat cu acid cianhidric. Aplicarea acestui
procedeu în zone populate pune probleme deosebite de securitate, fiind recomandata
utilizarea sa în zone izolate.
Deoarece folosirea tulburelii ca materie prima în procesul AVR pune probleme în
funcţionare legate de colmatarea desorberelor este de preferat utilizarea procesului pentru
recuperarea cianurilor din soluţii.
Procesul este folosit de către operatorii din activitatea de extragere a aurului şi
argintului din raţiuni care ţin mai puţin de protecţia mediului şi mai mult de creşterea
eficientei economice prin recuperarea cianurii şi reintroducerea sa în proces.
Din punct de vedere economic procedeul este fezabil mai ales pentru zone
geografice situate la distante mari fata de sursele de aprovizionare cu cianură de sodiu.
Studiul realizat pentru cazul Roşia Montană de către AURIFEX (Option to Implement
AVR Cyanide Recovery în Place of SO2 /air Detoxification, 2004) a arătat urmatoarele [13]:
• pentru proiectul Roşia Montană va fi nevoie de o instalaţie de desorbţie- sorbţie AVR de
cca 8-10 ori mai mare decât orice alt circuit similar construit până la data studiului pentru
tulbureală. Predimensionarea instalaţiei a indicat dimensiuni excepţionale pentru utilajele
cheie. Un sistem implementat la o asemenea scară poate pune probleme impredictibile
în funcţionare, care, coroborat cu costurile proprii de investiţie foarte mari pot pune în
discuţie soliditatea financiară a operaţiunilor.
•

procesul nu are aceeaşi eficienţă ecologică ca şi sistemul de tratare SO2/aer: tulbureala
efluentă din proces va conţine oricum peste 10 ppm CNue, procesul nefiind la fel de
eficient ca procesul SO2/ aer din punct de vedere al atingerii parametrilor impuşi la
descărcare (in mod similar BREF BAT constată că, în general AVR devine un proces
costisitor când se încearcă scăderea concentraţiei sub 30mgCN/l, de aceea este
necesara reducerea în continuare a concentraţiei de cianură după AVR).

•

între cele două procese (INCO şi AVR) nu există deosebiri esenţiale legate de consumul
energetic

•

deşi este eliminat consumul de metabisulfit de sodiu, procesul implică consumuri mari de
acid sulfuric pentru acidulare-volatilizare şi var pentru neutralizare.

•

eficienţa economică a procesului AVR, la o primă evaluare superioară sistemului
SO2/aer, este puternic dependentă de variaţia costului acidului sulfuric

Datorită imposibilităţii evidenţierii unor avantaje economice nete şi certe pe o durată
lungă de funcţionare a sistemului AVR şi incertitudinilor legate de implementare la scara
proiectului, precum şi certitudinii necesităţii aplicării unei a doua trepte de denocivizare a
tulburelii efluente din proces pentru a atinge concentraţii impuse de cianuri uşor eliberabile,
acest procedeu de denocivizare prin recuperarea cianurii nu a fost considerat potrivit pentru
proiectul Roşia Montană.
RECUPERAREA CIANURII PRIN RECICLAREA EFLUENTULUI TEHNOLOGIC
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Cianura poate fi recuperată şi refolosită prin recircularea soluţiilor cianurice în cadrul
circuitului metalurgic înainte de a părăsi uzina de procesare [1]. Aceasta se realizează
practic folosind îngroşătoare gravitaţionale pentru tulbureală (sau filtre) pentru a separa
solidele de faza apoasă care este recirculată în circuitul de măcinare.
Unii autori recomandă ca această metodă de denocivizare/ recuperare să fie luată în
considerare pentru toate operaţiunile care folosesc cianura, eficienta putând fi uşor stabilită
pe baza unor bilanţuri de materiale.
Fluxul de denocivizare a tulburelii trebuie obligatoriu completat cu o etapă de epurare
a cianurii prin metode distructive pentru atingerea unor concentraţii remanente
corespunzătoare încadrării în limitele impuse pentru transportul la iazul de decantare.
Recuperarea cianurii din tulbureală prin recirculare este o metoda favorabila
economic şi ecologic, deoarece reduce atât inputul de cianură al uzinei de procesare, cat şi
consumul de reactivi şi energie în instalaţia de denocivizare distructivă a tulburelii.
Reţinerea cianurii în circuit în loc de a o descărca cu tulbureala către iazul de
decantare este o tehnică BAT conform Reference Document On Best Available Techniques
For Management Of Tailings And Waste-Rock In Mining Activities [3], fiind o strategie
operaţională pentru refolosirea apei de proces şi minimizarea intrărilor de cianură în sistem.
Aceasta metoda de eliminare recuperativă a cianurii din tulbureala a fost adoptata ca
varianta fezabila în proiectul Roşia Montană, reprezentând o veriga importanta în sistemul
de management al cianurii, fiind integrata prin proiect proceselor tehnologice de măcinare/
leşiere şi procesului de denocivizare a cianurilor, precedând procedeul de epurare în sistem
SO2/aer [9].
4.4.4

Alte procese
PRECIPITARE SUB FORMĂ DE COMPLECŞI CIANURICI

Toate formele de cianuri reacţionează cu ionul feros Fe II putând forma compuşi
complecşi cu solubilitate redusa Fe4[Fe(CN)6]3 (Albastru de Prusia) sau alţi compuşi de tipul
Mx[Fe y(CN)6]3 [1]:
Precipitarea cianurii complexe de fier este limitată la aplicaţii unde reacţiile de
precipitare pot fi atent controlate şi solidele pot fi separate şi depozitate în mod
corespunzător.
În trecut, procesul a fost utilizat pentru conversia cianurilor libere şi uşor eliberabile la
cianuri complexe de fier mai puţin toxice, dar, în prezent, procesul este aplicat ca treaptă de
finisare pentru reducerea concentraţiei de cianuri sub 1- 5 mg/l.
Procesul este condus la pHoptim cuprins între 5,0 şi 6,0, iar fierul este dozat ca sulfat
feros FeSO4 ·7H2O.
Consumul de sulfat feros variază în funcţie de concentraţia cianurilor şi gradul de
epurare dorit.
Pentru proiectul Roşia Montană precipitarea cianurilor sub formă de complecşi
cianurici ca proces de sine stătător nu constituie o alternativă fezabilă datorită scării
operaţiunilor şi naturii fluxului de tratat- tulbureala, dar fenomenul de precipitare a metalelor
grele (Cu, Cd, Zn) sub forma complecşilor ferocianurici are loc oricum prin aplicarea
procedeului INCO datorita prezentei fierului în minereu.
“DTOX”
DTOX este un procedeu dezvoltat comercial de către Mineral Process Control Co. –
Australia pentru îndepărtarea cianurilor şi metalelor grele din apă şi sol.
Procesul se bazează pe utilizarea polisulfurilor pentru precipitarea metalelor şi
transformarea cianurii în tiocianat, mai puţin toxic. Posibile utilizări (recomandate de către
comerciant): iazuri de decantare, remediere ape subterane şi sol. Se pare că unele companii
miniere practică menţinerea unui stoc de soluţie de polisulfură DTOX (NaSx, 39%) ca
măsura de siguranţă în cazul deversărilor de cianură.
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Deşi există informaţii privind încercări la scară de laborator pentru soluţii reziduale
cianurice cu rezultate comparabile cu procedeele INCO sau cu acid Caro, nu s-au găsit
informaţii privind aplicarea metodei la scară industrială pentru efluenţi cianurici si, în
particular, pentru tulbureală.
Deoarece metoda nu a fost verificată la scară industrială, în primul rând nu pentru
aplicaţii la tulbureala, DTOX nu a fost considerat drept alternativă acceptabilă pentru
proiectul Roşia Montană.
OXIDARE ELECTROCHIMICĂ
Procedeul distruge printr-un proces electrolitic cianurile la anod şi colectează
metalele grele la catod.
Procesul electrochimic este influenţat de pH, de densitatea de curent şi voltajul
celulelor, de metalele din care sunt confecţionaţi electrozii şi de natura şi compoziţia apelor
uzate supuse tratării [14].
Se menţionează ca metoda are eficienţã economicã relativ ridicatã şi are impact
redus asupra mediului. Metalele grele sunt în întregime colectate la catod (de unde se pot
recupera şi folosi) iar produşii de reacţie sunt CO2 şi N2, netoxici.
In prezent se fac eforturi pentru îmbunătăţirea procesului în scopul aplicării la nivel
industrial în condiţii fezabile pentru soluţii cianurice, astfel încât să poată fi aplicat pentru
denocivizarea fluxurilor cianurice reziduale. Nu există indicaţii privind tratarea tulburelii.
Datorita necesitaţii perfecţionării procesului, acesta nu poate constitui o alternativa
pentru proiectul Roşia Montană.
PROCEDEE DE SCHIMB IONIC (VITROKELE, AUGMENT) şi ADSORBTIE PE
CARBUNE ACTIV
Tehnologiile bazate pe folosirea răşinilor schimbătoare de ioni puternic bazice
(Vitrokele şi Augment ) permit reţinerea şi recuperarea cianurilor libere şi complexe pana la
valori situate sub 1 mg CNue/l din soluţii (apa decantata), în condiţiile realizării unor costuri
de operare mai mici decât valoarea cianurii recuperate.
Reţinerea cianurilor pe cărbune activ sau pe răşini schimbătoare de ioni este folositã
îndeosebi pentru tehnologiile de recuperare şi refolosire a cianurilor sau la purificarea
avansata a efluenţilor.
Deoarece tehnologiile Vitrokele şi Augment au fost considerate pe de o parte
dezavantajoase prin prisma complexităţii sporite a proceselor şi a costului mare de investiţie
şi pe de altă parte ca fiind nereprezentative pe piaţă, nu au fost considerate avantajoase
pentru proiectul Roşia Montană. Aceste tehnologii pot constitui soluţii pentru epurarea
avansată a unor efluenţi diluaţi, daca este cazul, în situaţii specifice.
OSMOZĂ INVERSĂ
Se reţin cianuri simple şi complexe într-un interval larg de concentraţii (până la 3500
mg/l) iar nivelul cianurii în efluent este 0,5 mg/l.
Dezavantajul principal constã în imposibilitatea tratării tulburelii. Soluţiile trebuie să
fie bine decantate căci altfel se blochează suprafaţa membranei. Se lucrează şi cu
membrane umplute cu gaz sau conectate la un sistem de coagulare prealabila a solidelor
din suspensie.
De asemenea, spre deosebire de procedeele chimice, membranele reţin cianurile ca
atare, ceea ce ridică problema depozitării sau tratării lor ulterioare.
Deşi clasificată drept BAT de US-EPA (nu pentru industria extractiva), aplicaţiile
comerciale sunt încă limitate şi nu poate constitui o oportunitate pentru denocivizarea
cianurilor în proiectul Roşia Montană.

Secţiunea 4: Alternative privind procesele tehnologice şi principalele măsuri de prevenire/diminuare a impactului asupra
mediului
Pagina 66 din 117

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

ROLB
Riddarhyttan Resources AB-Suedia a dezvoltat o tehnologie de denocivizare a
cianurilor şi tiocianatilor cunoscuta sub acronimul ROLB. Se afirma ca acest proces se poate
aplica pentru soluţii şi tulbureala, (efluenţi de la galvanizări şi deopotrivă efluenţi ai
procesului de leşiere cianurică tip CIL). Procesul a fost dezvoltat de către Riddarhyttan
pentru tratarea efluenţilor rezultaţi de la propria exploatare -Suurikuusikko. Uzina de
procesare va utiliza biooxidarea unui concentrat de sulfuri în scopul lixivierii aurului, de
aceea în efluenţi concentraţia de tiocianat va fi foarte mare raportat la procesele CIL
obişnuite.
Procesul ROLB este aplicabil unor efluenţi speciali, care prezintă concentraţii mari de
tiocianat- puţin probabil să fie generaţi prin procesarea minereului de la Roşia Montană care
conţine sulf în concentraţii reduse. Tehnologia trebuie să fie verificata la scară industriala, iar
costurile de investiţie şi operare fiind dificil de evaluat. În aprilie 2004 a fost înaintata o
cerere de brevet, detaliile procedeului nefiind deocamdată publice, deci acesta nu poate fi
considerat o tehnologie disponibila.
Din cele de mai sus se poate trage concluzia că procesul ROLB nu este o alternativă
pentru proiectul Roşia Montană.
ALTE PROCEDEE RECUPERATIVE
Câteva alte procedee recuperative sunt în curs de dezvoltare dar necesită pilotare şi
nu sunt implementate la nivel industrial: procesul SART, procesul Hannah [3].
4.4.5

Evaluarea alternativelor privind procesele de îndepărtare a cianurii

În continuare, Tabelul 5-16. prezintă o comparaţie între procesul INCO şi
alternativele care au fost luate în considerare
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Tabel 5-16.

Analiză comparativă a proceselor de tratare a tulburelii şi apelor uzate cu continut redus de cianuri
Procese de tratare

Criteriu de analiza

SO2/aer/Cu2+

H2O2/ Cu2+

Acid Caro

CombinOx

Clorinare alcalina

Ozon

Epurare
biologica

Degradare/ atenuare
naturala

Activ/Pasiv

Activ

Activ

Activ

Activ

Activ

Activ

Activ

Pasiv

Îndepărtare cianuri libere şi uşor eliberabile

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

(Cu II)

(Cu II)

NU

Preferabil DA (Cu
II)

NU

NU

Necesită catalizator

Îndepărtare metale grele

Precipitare cianoferati

Viteza reacţie

DA

DA

In general NU (Cu II)

DA
(Cu II)

DA

DA

DA

precipitare complexare-

precipitare
complexare-

precipitare complexare-

precipitare complexare-

precipitare complexare-

DA

DA

DA, parţial

DA

DA, parţial

Moderată

Moderată

Mare

Aplicaţii reduse

În dezvoltare

DA

În dezvoltare

DA
precipitare
complexare-

DA
biosorbtie

DA, parţial

DA
precipitare-adsorbţie
pe solide
NU

oxidează FeII la FeIII

oxidează FeII la
FeIII

NU

Mare

Moderată

Mare

Mică

MICA în raport cu
procedeele active

În cercetare- dezvoltare
(tehnica emergenta)

DA

NU

NU

(exclus)

(exclus )

În cercetare- dezvoltare
(tehnica emergenta)

DA

DA

DA

DA
Larga aplicare industrială pentru tulbureală
(minerit)

Larga aplicare industrială pentru apa
decantată (minerit)

(recomandat)
Cea mai răspândită opţiune,
singura aplicata în Europa
DA

Moderată
Alcalinitate efluent după tratare

Exces reactivi fata de necesarul
stoechiometric (pentru tratare tulbureala)
Corozivitatea reactivilor

pH=8,5-9

Moderată
pH=8,5-9

Normala

Moderată

pH=7,5-8,5

pH=8,5-9

Moderat

În curs de înlocuire

NU

NU

Ridicată pH=10,5-11

Ridicată
pH=10,5-11

Moderat

Mare

Mare

Moderat

Mare

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Coroziv

Moderat

Puternic coroziv

Coroziv

Puternic coroziv

Moderat

Normală
pH= 6,5-8,5

Normală

Fără adaos de
reactivi

Fără adaos de reactivi

NU este cazul

NU este cazul
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Procese de tratare
DA
Riscuri la manipularea reactivilor

Cost operare

DA

Moderat, funcţie de sursa se
SO2
Moderat
Reactivi alternativi

DA

Moderat-mare

Foarte mare (trebuie preparat cu
tehnici speciale la punctul de dozare)

Ridicat

DA

DA

NU

NU este cazul

NU este cazul

Prohibitiv

Redus

NU este cazul

Moderat-mare

Moderat, funcţie de natura
reactivului

Preparare on-site

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Cost investiţie

Mare

Mare

Moderat

Mare

Mare-moderat

Moderat

Redus

-

Plata redevenţe

DA

DA

DA

DA

NU

NU

NU

NU

Posibilitate adaptare instalaţii pentru alte
procedee, respectiv alte fluxuri cianurice

DA

NU

DA

DA

DA

NU

NU

Emisii de cianat
în apă

-

-

-

-

NU

DA

DA

Emisii de clorcian si,
eventual, clor în aer

Risc de mediu

Emisii de cianat şi gips în apa

Emisii de cianat
în apa

Emisii de cianat şi gips în apa

Emisii de cianat şi gips în
apă

Necesitate tratare suplimentară tulbureală
inainte de pompare la iaz

NU

NU

NU

NU

NU

NU

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Necesitate tratare suplimentara apă
decantată pentru evacuare în receptor
natural

Emisii de clorcian, cloruri
şi cloractiv în apă
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Pe baza analizei comparative de mai sus, s-au selectat şi prioritizat principalele
criterii de evaluare a tehnologiilor de decianurare aplicabile pentru Proiectul analizat, în
condiţiile actuale privind piaţa de tehnologii şi cerinţele de mediu. S-a acordat fiecărui criteriu
un indice de relevanţă (de la 1 la 5) şi fiecare alternativă a primit o notă de la 1 la 5, în
funcţie de performanţa relativă realizată în cadrul criteriului. Scorul realizat de fiecare
alternativă se obţine înmulţind nota cu indicele de relevanţă al criteriului şi adunând aceşti
termeni pentru toate criteriile.
În tabelul următor, se prezintă rezultatul acestui mod de abordare, care încearcă să
obiectiveze decizia multicriterială asupra alternativei optime.
Tabel 5-17.

Tehnologii de tratare efluenţi cianurici- evaluare multicriterială
Criteriul

Tehnologie

Relevanţa
criteriului
Alternativa
SO2/aer/Cu2+
H2O2/Cu2+
Acid Caro
Combinox
Clorinare
alcalina
Ozon
Epurare bio

4.4.6

Versatilitate

Risc
redus

Experienţă
industrială

Performanţă
de mediu

Investiţii

Cheltuieli
de
operare,
întretinere

4

3

1

5

5

2

3

5

5

4

5

5

4

3

103

5
3
5

5
4
4

5
1
5

3
3
2

5
3
5

5
2
5

4
3
5

97
65
90

4
3
2

3
3
1

2
3
2

5
3
1

2
1
1

3
2
1

2
1
5

73
52
33

Robusteţea
tehnologiei

Concluzii

Au fost analizate alternativele posibile pentru epurarea sistemelor apoase rezultate
din proces: tulbureală şi soluţii diluate (apă decantată în iaz).
Tulbureala
Prin proiect, pe baza criteriilor economice şi ecologice, pe baza consideraţiilor
desprinse din experienţa europeană şi internaţională existentă în diferite publicaţii şi a
testelor efectuate pentru denocivizarea tulburelii rezultate din leşierea cianurică a probelor
de minereu de la Roşia Montană, au fost adoptate două procedee de denocivizare a
cianurilor din tulbureală rezultate din fluxul de procesare a minereului aurifer şi anume:
• denocivizare parţială a tulburelii prin îngroşare în vederea recuperării cianurii din
limpedele recirculat în proces, care:
• reduce consumul de cianură proaspătă în sistemul de procesare a minereului
• reduce concentraţia de cianură din tulbureala supusa tratării în sistem INCO
• permite recircularea apei cu conţinut de cianura
• denocivizare distructiva a cianurii din tulbureală, utilizând procedeul de oxidare în sistem
SO2 /aer care prezintă urmatoarele avantaje:
•

eficienţă ridicată de epurare pentru toate tipurile de sisteme apoase care conţin
cianuri (tulbureli, leşii, ape uzate) cu îndepărtarea majoritară a tuturor formelor de
cianură prin reacţii de oxidare –precipitare şi respectiv a metalelor

Secţiunea 4: Alternative privind procesele tehnologice şi principalele măsuri de prevenire/diminuare a impactului asupra
mediului
Pagina 70 din 117

SCOR

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

•

este în prezent procedeul preferat pe plan european şi mondial pentru detoxifierea
tulburelii. Tehnologia este verificată industrial pe plan european şi internaţional,
acceptată de către Reference Document On Best Available Techniques For
Management Of Tailings And Waste-Rock In Mining Activities
• este larg acceptat, eficient, flexibil (procesul rezolvă fluctuaţii importante ale calităţii
influentului, mai mult decât alte procedee de epurare posibil de aplicat). Procesul
poate fi modulat prin doza de reactivi aplicată şi doza de catalizator.
• reactivii sunt uşor de aprovizionat. Există posibilitatea înlocuirii reactivilor cu alţii mai
ieftini, aşa cum s-a arătat.
• costurile de operare sunt comparabile sau mai mici raportate la celelalte tratamente
chimice de denocivizare a sistemelor apoase cu cianuri (clorinare alcalină, apă
oxigenată, acid Caro) aplicate sau în curs de aplicare la nivel industrial
• deşi aplicarea cu succes a procedeului INCO la scară industrială este condiţionată de
existenţa unei familiarităţi tehnice necesare pentru depăşirea problemelor ridicate de
hidrodinamica/ cinetica procesului de decianurare a tulburelii, se poate obţine
asistenta tehnica din partea unor furnizori cu experienţa industrială. Odată ce
aspectele tehnice sunt puse la punct, tehnologia se dovedeşte robustă şi versatilã,
fapt care o face din ce în ce mai răspândită.
• procesul rezolvă fluctuaţii importante ale calităţii influentului, mai mult decât alte
procedee de epurare posibil de aplicat, soluţia propusă fiind flexibilă pentru adaptarea
la modificările de parametrii sau procese, pe diverse etape de dezvoltare a proiectului
Roşia Montană
• procesul/ instalaţiile sunt simplu de repornit, reintră rapid în parametri după o oprire
temporară a uzinei
• instalaţia poate fi uşor adaptată pentru implementarea altor procedee, dacă este
cazul, în perioada de închidere
Aceste tehnici sunt conforme cu recomandările Reference Document On Best
Available Techniques For Management Of Tailings And Waste-Rock In Mining Activities care
prevede ca BAT [3]:
• reţinerea cianurii în circuit în loc de a o descărca cu tulbureala către iazul de decantare
prin îngroşare sau spălare solide
•

distrugerea cianurii uşor eliberabile înainte de evacuare în iazul de decantare
Soluţii diluate (apa decantată în iaz)

Principala sursă de ape diluate cu conţinut de cianuri o reprezintă apa decantată în
iaz (TMF).
Aici intra în perioada de operare tulbureala tratată prin procedeul INCO, care conţine
conform Proiect max. 5 mg CN-u.e./l, după decantare apa fiind recirculată în proces.
În Proiect se arată că prin degradare naturală se continuă diminuarea concentraţiei
de cianuri din iazul de decantare în perioada de operare, când oricum nu este prevăzută
evacuarea în mediu. A rezultat, pe baza experienţei existente şi a modelarii procesului o
atenuare de cca 50% a concentraţiei cianurilor în iaz la operare.
Iazul devine sursa de apă uzată la închiderea activităţii miniere. Înainte de folosirea
apei pentru inundarea carierei Cetate sau de deversare în receptori naturali, dacă
monitorizarea nu va arăta o concentraţie de cianuri totale la limita impusă prin NTPA 001
(0,1 mg/l), apa din iaz va fi tratată în facilităţile asigurate de instalaţia Detox, care rămâne în
funcţiune pe această perioadă.
În acest caz, se va alege o tehnologie optimă, bazată pe rezultatele testelor pilot
efectuate pentru următoarele procese de tratare:
• oxidare cu peroxid
•

adsorbţie (cărbune activ sau cărbune animal)
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•

osmoza inversa.

Pentru procedeul INCO propus, sunt posibile alternative de îmbunătăţire a unor
aspecte tehnologice:
• reducerea costurilor reactivilor prin utilizarea dioxidului de sulf generat la arderea
sulfului, daca preţul metabisulfitului impune aceasta sau schimbarea compoziţiei
minereului necesită consumuri mai mari de cianură;
•

creşterea performantei procesului de decianurare funcţie de compoziţia minereului (in
special apariţia unor metale de tipul As, Sb sau creşterea concentraţiei cuprului) prin
utilizarea reactoarelor în serie, timpul de reacţie asigurat prin proiect fiind acoperitor.

Se poate aprecia că procedeele propuse în proiect pentru tratarea tulburelii şi a apei
decantate cu conţinut de cianuri reprezintă din punct de vedere al performanţei de mediu şi
experienţei de aplicare, variantele optime dintre soluţiile posibile, fiind recomandate şi ca
opţiuni BAT.
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4.5

Metode alternative de depozitare finală a sterilului

Metoda convenţională de depozitare a sterilului din efluentul de prelucrare a
minereului aurifer a fost selectată în urma testelor de fezabilitate şi a fost introdusă în
elaborarea modelului economic final al Proiectului. Modelul actual al Proiectului şi
amplasamentul preferat pentru iazul de decantare presupun disponibilitatea unui sistem
stabil, cu cerinţe de întreţinere scăzute, de transport al sterilelor fluidizate, asistat
gravitaţional. Metodologia preferată, aceea de depozitare a tulburelii de steril, facilitează
transportul gravitaţional. Au fost sugerate şi alte forme şi modalităţi de depozitare a sterilului
de prelucrare, dar acestea au fost respise din motivele enumerate în paragrafele următoare:
Steril îngroşat cu aditivi de păstuire: Adăugarea de ciment pastă la sterilul
îngroşat este o metodă de depozitare utilizată în mod normal în zone cu climă foarte aridă,
în care costul şi disponibilitatea apei reprezintă factori restrictivi de proiectare semnificativi.
Însă, costurile de alimentare cu apă asociate opţiunii preferate descrise mai sus în acest
Capitol sunt rezonabile, iar amplasamentul nu poate fi considerat arid, deoarece suportă
precipitaţii considerabile în toate anotimpurile. În plus, această opţiune nu oferă avantaje
socio-economice, deoarece nu elimină necesitatea utilizării Văii Corna ca zonă de
depozitare şi a strămutărilor asociate acesteia. Această metodologie nu elimină nici
necesitatea construirii unui sistem de retenţie şi nici pe aceea de a gospodări apele de
suprafaţă şi de a controla exfiltraţiile provenite din materialele depuse şi din haldele de
deşeuri miniere din lucrări din trecut.
De remarcat că modelul economic al Proiectului şi amplasamentul preferat pentru
TMF depind, în parte, de eficienţa şi simplitatea metodelor de transport asistat gravitaţional
al sterilului. Pentru îngroşare ar fi de asemenea necesare investiţii suplimentare pentru o
staţie de preparare a cimentului şi o staţie de pompe. În plus, evaluarea ar trebui să ţină
seama de toate cheltuielile aferente şi de problemele de operare şi întreţinere. Aceste
costuri suplimentare ar fi parţial contracarate de reducerea costului investiţiei pentru un baraj
de retenţie mai mic, dar dimensionarea conductei de steril ar trebui ă fie ajustată pe măsură
şi găsite noi modalităţi de depozitare care să permită evacuarea în centru sau la capătul
superior al iazului.
Steril uscat („stivuit”): Această metodă de depozitare se utilizează în mod normal
în zone cu climat foarte arid sau foarte rece, în care problemele de disponibilitate, cost şi
gospodărire a apei reprezintă constrângeri importante în proiectarea exploatării miniere.
Metoda se utilizează şi în regiuni seismice, în care stabilitatea seismică pe termen lung a
iazului de decantare reprezintă o problemă majoră. Pe amplasamentul Proiectului au loc
precipitaţii abundente, el nu se află într-o zonă cu seismicitate importantă şi nu este supus
unor condiţii climatice de frig neobişnuite. S-ar reduce necesarul de apă pentru Proiect, dar
acest lucru ar fi contracarat de necesitatea de a instala sisteme de stropire sau alte metode
care să controleze antrenarea particulelor de praf. În plus, ar trebui să fie realizate o staţie
de deshidratare şi filtre de steril. De asemenea, ar trebui construite benzi transportoare, care
ar trebui alimentate cu energie şi întreţinute şi, pe toată durata de existenţă a exploatării s-ar
crea probleme de management a deşeurilor solide prin generarea de elemente uzate de la
benzile transportoare. În plus, această opţiune nu elimină necesitatea utilizării Văii Corna ca
zonă de depozitare a sterilului şi apei din filtru şi ar crea un potenţial semnificativ de
dispersie eoliană a sterilului din haldă până la definitivarea lucrărilor de ecologizare şi
revegetare. Ar putea fi nevoie şi de noi canale de deviaţie şi de şanţuri transversale sau de
perdele de injecţie în amonte, ca şi a unor şanţuri de colectare a exfiltraţiilor la capătul din
aval al depozitului. Aceste costuri suplimentare ar fi parţial contracarate de reducerea
costului investiţiei pentru un baraj mai mic.
Ambele alternative de depozitare a sterilului descrise mai sus pot determina condiţii
acceptabile pentru închidere, deoarece sterilul ar fi relativ solid şi deci s-ar preta la
acoperirea directă cu sol. Însă ambele sunt foarte costisitoare şi nu au mai fost testate la o
rată a producţiei precum cea planificată pentru acest Proiect. De aceea, aceste alternative
au fost respinse ca fiind neviabile.
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Având în vedere necesitatea de a utiliza tehnologii conservative cu riscuri minime
aferente şi cu economie durabilă, schema de depozitare a sterilului reprezentată de
depunerea lui în formă detoxificată şi îngroşată într-un iaz de decantare este cea preferată.
Cu o bună gospodărire a locului şi mărimii iazului de decantare, suprafaţa sterilului poate fi
stabilizată pentru a permite plasarea unui covor de sol prin care să se reducă infiltraţiile
până la un nivel acceptabil sau să le elimine complet.
Se concluzionează că nu există alternative tehnic acceptabile faţă de metoda
selectată de depozitare a sterilului şi nu este relevantă în acest caz o evaluarea comparativă
a impactului asupra mediului.

4.6

Alternative de amplasare a depozitelor de steril de extracţie

Roca sterilă produsă în timpul dezvoltării exploatării miniere va fi compusă din litologii
ale rocii care înglobează corpul de minereu (dacite şi brecii dacitice). Alternative analizate de
amplasare a depozitelor de steril de extracţie au fost:
• utilizare pentru construcţii;
•

plasare în hlde speciale amplasate în apropierea carierelor şi

•

umplerea carierelor

Este propusă o combinaţie a acestor opţiuni care să constea din folosirea rocilor
sterile în construcţie, restul de material urmând a fi plasat în depozite de roci sterile în
apropierea carierelor. Prin această alternativă combinată, roca sterilă va fi utilizată în
construcţia barajului iazului de decantare din valea Cornei, a depozitului de deşeuri inerte şi
a altor îndiguiri. Dacă nu va fi necesară în construcţii, roca sterilă va fi transportată către
haldele Cetate şi/sau Cârnic. Planul de exploatare a programat epuizarea minei Cârnic
înaintea celei de la Cetate, ceea ce va permite umplerea acesteia cu steril în ultimii ani de
exploatare. Această abordare prezintă avantajul limitării amprentei Proiectului prin
minimizarea cerinţei de spaţiu pentru depozitare în haldă şi a zonelor de împrumut. Soluţia
combinată reprezintă alternativa preferată.
Opţiunea de depozitare sau de folosire a rocilor sterile în afara amplasamentului nu
este considerată viabilă pentru următoarele motive şi a fost respinsă:
• depozitarea sau utilizarea în afara amplasamentului ar face să crească amprenta totală
a Proiectului şi ar extinde zona de impact potenţial;
•

depozitarea în afara amplasamentului nu este BAT datorită impactului potenţial acut pe
care îl generează, de exemplu prin trafic, zgomot şi impact vizual;

•

această opţiune nu are viabilitate economică, având în vedere costurile de transport şi
lipsa unor necesităţi imediate sau a unei pieţe pentru astfel de materiale, de exemplu ca
materiale de umplutură.

•

•

Alte alternative posibile analizate şi respinse au fost:
Depozitare fără umplerea carierelor sau utilizare a rocii sterile ca material de
construcţie: Ar trebui ca materialele de construcţie să fie extrase din alte surse. Zonele
în care este necesară refacerea vegetaţiei ar fi mai mari şi nu ar mai putea fi minimizat
volumul lacurilor de carieră.
Reumplerea carierelor fără utilizare ca material de construcţie Costurile
echipamentelor presupuse de această alternativă sunt prohibitive, nu împiedică
necesitatea construcţiei de halde în primii ani ai Proiectului şi ar face să crească în mod
semnificativ impactul Proiectului asupra calităţii aerului, zgomotului şi resurselor în ultimii
ani de funcţionare şi la închidere. Ar trebui ca şi materialele de construcţie să fie extrase
din alte surse.

Analiza comparativă a impactului asociat opţiunilor viabile de depozitare a rocilor
sterile este prezentată sintetic în Tabelul 5-18.
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Tabel 5-18.
Aspecte de
mediu
Debitele şi
calitatea apei

Calitatea
aerului

Zgomote şi
vibraţii

Sol
Biodiversitate
Peisaj

Aspecte socioeconomice
Patrimoniu
cultural

Aspecte de
transport
Impact
transfrontiera

4.7

Impactul opţiunilor privind depozitarea rocilor sterile comparativ cu
opţiunea selectată
Opţiuni de eliminare a sterilelor de extracţie
Numai pentru
Soluţia combinată (selectată)
Numai în halde
umplerea
carierelor
Depozitarea pe
suprafaţă creează
potenţialul cel mai
mare de creare a
scurgerilor
contaminate şi de
ocupare a terenului
şi deci perturbarea
modului de scurgere
existent.
Depozitarea pe
suprafaţă creează
cel mai mare
potenţial de generare
a prafului prin
antrenare eoliană,
dar haldele pot fi
reabilitate progresiv

Această metodă este
considerată BAT şi
minimizează
amprenta generală a
Proiectului şi deci
impactul potenţial;
presupune însă
limitări economice

Această metodă permite un echilibru optim
între utilizarea rocii în construcţie, ca
umplutură şi în halde, minimizând amprenta
totală şi impactul potenţial asupra curgerii
apelor şi calităţii lor.

Această metodă este
eficientă pentru
retenţia rocilor sterile,
dar umplerea finală a
carierelor ar face să
se prelungească
durata Proiectului şi
implică
remanevrarea rocilor
sterile ceea ce va
face să crească
emisiile de praf
Zgomotul şi vibraţiile
Depozitarea în
asociate mai ales
carieră ar reduce
transportului folosind nivelul de zgomot cât
camioane
timp camionul este în
carieră, dar
operaţiunile sunt
prelungite şi deci
impactul zgomotelor
ar dura mai mult timp
Această opţiune ar
Această opţiune ar
face să crească
minimiza amprenta
amprenta Proiectului Proiectului şi
şi impactul direct
impactul direct
asupra solului,
asupra solului,
habitatelor şi
habitatelor şi
peisajului
peisajului
Nu există diferenţe semnificative între opţiuni

Metoda combinată îmbunătăţeşte echilibrul
dintre opţiunile de eliminare, nefăcând
necesară remanevrarea sterilului şi
nedeterminând întârzierea lucrărilor de
închidere.

Această opţiune ar
face să crească
amprenta Proiectului
şi impactul potenţial
asupra patrimoniului
cultural

Această opţiune urmăreşte realizarea unui
echilibru practic, minimizând pe cât posibil
amprenta Proiectului

Această opţiune
minimizează
amprenta Proiectului
şi impactul potenţial
direct asupra
patrimoniului cultural

Opţiunea selectată oferă din nou un echilibru
optim între metodele de eliminare şi nu
necesită extinderea operaţiunilor de umplere
finală.

Această opţiune urmăreşte realizarea unui
echilibru practic, minimizând pe cât posibil
amprenta Proiectului

Nu există diferenţe semnificative între opţiuni

Alternative de epurare a apelor acide de mină

Ape acide de mina sunt generate în prezent datorită activităţilor miniere din trecut de
la Roşia Montană şi vor fi generate şi prin exploatările viitoare. Datorită caracteristicilor
acestor ape (pH scăzut, prezenţa metalelor grele, metaloizilor şi sărurilor neutre în soluţie)
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va fi necesară epurarea lor înainte de a fi evacuate în mediu, la parametrii conform
reglementării NTPA 001/2005.
Tradiţional, industria minieră a tratat aceste ape utilizând procesul convenţional care
constă din:
• Corecţia pH-ului şi precipitarea metalelor,
•

separarea prin decantare a hidroxizilor metalici şi gipsului rezultat, şi

•

depozitarea nămolului cu conţinut de metale.

Procedeul propus în Proiect pentru apele care au rămas să fie tratate (cca 400-600
m /h) în diferite faze ale desfasurarii activităţii proiectului) consta in:
• tratare în doua trepte cu var în prezenta de aer pana la pH = 11 pentru precipitare
metale (inclusiv mangan) şi floculare-decantare. Apa decantată se recirculă în procesul
tehnologic şi pentru alte folosinţe.
3

•

corecţia pH-ului cu bioxid de carbon pentru asigurarea condiţiilor impuse (7,5-8) şi
precipitarea aluminiului, urmata de floculare-decantare. Apele după a 2-a treapta de
corecţie pH sunt evacuate pentru menţinerea debitelor salubre ale Văilor Corna şi Rosia.

Acest procedeu, face parte dintre soluţiile recomandate BAT pentru tratarea apelor
de mina şi este aplicat în numeroase mine din Europa şi din lume.
Corecţia de pH în prima treapta se poate face cu lapte de var, var nestins sau calcar,
în aceste din urma doua cazuri volumele de şlam fiind mai mici, dar la aplicaţiile în industria
miniera se prefera laptele de var care este un agent de neutralizare uşor şi sigur de folosit şi
relativ ieftin. Se obţin nămoluri relativ uşor decantabile, la costuri acceptabile ale reactivilor.
Procedeul nu presupune risc la operare; parametri de lucru sunt dependenţi de
variaţia compoziţiei apelor, dar procesul poate fi uşor controlat.
Calitatea apelor corespunde limitelor impuse (NTPA 001) pentru pH, conţinut de
metale dizolvate şi suspensii.
Procedeul presupune îndepărtarea acidităţii sulfurice prin precipitarea sulfatului de
calciu şi a metalelor sub forma de hidroxizi. În condiţiile date nu pot fi îndeplinite limitele
impuse pentru conţinutul total de săruri dizolvate, calciu şi sulfaţi, aceştia regăsindu-se în
apă la concentraţii determinate de solubilitatea CaSO4 (~ 2000 mg/l).
Performanta de mediu a procedeului a fost analizata pornind de la:
• obligativitatea respectării cerinţelor de mediu pentru toţi compuşii evacuaţi în apele
tratate;
•

corelarea limitelor impuse cu reglementările similare din alte ţări;

•

toxicitatea asupra organismelor acvatice a compuşilor chimici evacuaţi;

•

costurile implicate care condiţionează aplicarea procedeului.

•

În acest context, se pot constata următoarele:
Conform NTPA 001 concentraţiile maxim admise pentru Ca2+ şi SO42- sunt 300 mg/l,
respectiv 600 mg/l; conţinutul total de săruri dizolvate admis este 2000 mg/l;

•

Legea 458 privind calitatea apei potabile în România indica 250 mg/l limita pentru SO42şi nu normează calciu (se reglementează duritatea minim 5 grade germane).

•

In Ghidul pentru calitatea apei potabile, Geneva 2004 se menţionează ca sulfatul
poate induce gust apei, funcţie de natura ionului asociat şi se fac recomandări de 250
mg/l sulfat de sodiu şi respectiv 1000 mg/l pentru sulfat de calciu.

•

In alte tari tipul acesta de compuşi sunt normaţi diferenţiat pe tronsoane ale râurilor
(Ungaria), pe zone sau activităţi industriale (Germania) şi pot varia în limite largi;

•

Datele de literatura indica referitor la toxicitatea sulfaţilor de calciu urmatoarele limite:
•

peşti CL50 (96 ore) – 2980 mg/l [1, 2]
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•
•
•

Daphnia CL50 (24 ore) > 1970 mg/l [1]
alge CL50 (96 ore) – 3200 mg/l [1]
alge NR 30 zile – 1872 mg/l [3]
Aceste date arată că toxicitatea sulfaţilor de calciu asupra florei şi faunei acvatice
apare la concentraţii mai mari decât solubilitatea acestuia în apă.
Precipitarea cu var pentru tratarea apelor acide de mină, eventual în prezenţa
sărurilor ferice pentru îndepărtarea arsenului, este o tehnologie recomandată BAT.
Procedeul nu permite respectarea cerinţelor NTPA 001/2005 pentru concentraţiile de sulfat,
calciu şi reziduu fix. În aceste condiţii sunt necesare alte tehnologii care să înlocuiască sau
să completeze procesul BAT convenţional de tratare cu var şi bioxid de carbon. În locul
varului pot fi utilizaţi ca agenţi de corecţie pH: hidroxidul de sodiu, carbonatul de sodiu,
hidroxidul de magneziu, calcarul, dolomita; dar din considerente de eficienţă proces, costuri,
performante de mediu, cel mai adesea, varul este ales ca soluţie optimă.
Pentru o mai bună fundamentare a procedeului ales, în Tabelul 5.19 se efectuează o
analiză comparativă a procedeelor aplicate sau aplicabile industrial pentru neutralizare,
îndepărtarea unor metale şi reducerea conţinutului de săruri dizolvate din ape uzate, în care
s-au făcut menţiunile privind cazul specific al apelor de mină.
Tabel 5-19.

Tehnologii alternative de epurare

Tehnologie

Eficacitatea
tehnologică

Var/CO2

Ridicat

Cost (investiţie +
operare)

Mediu spre scăzut

Avantaje

Dezavantaje

Spectru larg de aplicaţie, tehnologie
robustă, inclusiv gospodarire uşoară a
nămolului rezultat de la tratarea apelor
acide de mină;

Trebuie procesat un volum mare de nămol
(in comparaţie cu tehnologia CaO/CO2)

înlăturarea sulfaţilor pana la limita de
solubilitate a sulfatului de calciu
Risc mare în operare.
Impact asupra ecosistemelor
NH3 este toxic.
Amoniac

Bun, mai ales pentru
Fe2+, Mn

Mediu

Exploatare uşoară

Proces greu de controlat
Există zone în care se interzice utilizarea
NH3
Aplicabilitate limitată în tratarea apelor de
mină

Sulfuri

Medie (sensibile la
compoziţia apei)

Mediu

Specific mai ales pt. Zn, Pb

Dificilă gestionarea nămolului (reactiv).
Regenerează nămoluri potenţial acide.
Colmatarea membranei; durata redusa de
viata

Osmoză inversă

Foarte bună

Mediu

Spectru larg de aplicabilitate

Aplicabilitate limitată pentru epurarea apelor
de mină
Generează un concentrat care necesită
prelucrare/stocare
Colmatarea membranei; durată redusă de
viaţă

Electrodializa

Foarte bună

Mediu

Spectru larg de aplicabilitate

Poate necesita o treaptă de epurare
suplimentară.
Aplicabilitate limitată în tratarea apelor de
mină
Generează un concentrat care necesită
prelucrare/stocare
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Tehnologie

Eficacitatea
tehnologică

Cost (investiţie +
operare)

Avantaje

Dezavantaje

Schimb ionic

Foarte bună

Mare

Selectivitate pronunţată

Regenerarea necesită consum de reactivi şi
pune probleme de eliminare/utilizare a
soluţiei rezultate la regenerare

Adsorbţie pe
cărbune activ

Bună

Mediu - mare

Tehnologie comercială disponibilă

Eficienţă limitată. Necesită regenerarea
carbunelui utilizat. Aplicabilitate limitată la
tratarea apelor de mină
Costuri mari, procedeu energointensiv.

Evaporare,
Distilare, Cristalizare

Foarte bună

Foarte mare

Bun control operaţional, spectru larg de
aplicabilitate

Nedisponibilă la scară industrială
Nămol greu de eliminat.
Aplicabilitate limitată la tratarea apelor de
mină

Electrolize

Medie

Foarte mare

Produce metale care pot fi introduse
imediat în circuitul industrial

Precipitare ettringit
(proces Walhalla)

Mare

Mediu

Tehnologie garantată pentru indepartarea
sulfatului şi calciului din apă în limitele
NTPA 001/2005

Proces ThioPaques
(reducerea biologică
a SO4)

Mare

Mare

GypCix (Precipitare
plus proces de
schimb ionic)

Mare

Mare

Precipitarea ca
săruri de bariu (ex.
BaSO4, BaS)

Mare

Mare

Costuri mari, consum mare de energie.
Aplicabilitate limitată la tratarea apelor de
mină
Produce volume mari de deşeuri

volum mic de deşeuri potenţial vandabile

Procesul este dificil de controlat, rezultă un
nămol potenţial generator de ape acide

apele tratate au calitatea apelor potabile

Nu este rezolvată eliminarea concentratului
rezultat

nivel redus de SO4 în efluent

Nu se asigură îndepărtarea Ca; determină
impurificarea suplimentară cu cloruri

Din tabel rezultă că numai tehnicile de precipitare ettringit şi osmoză inversă permit
respectarea cerintelor NTPA 001/2005, în condiţii relativ economice. Aceste tehnologii sunt
evaluate printr-o analiză multicriterială în cele ce urmează. Trebuie menţionat şi că multe
dintre tehnologiile comparate în tabelul de mai sus generează deşeuri periculoase şi care
necesită prelucrare în continuare; în aceste condiţii, procesului conventional de tratare cu
var şi bioxid de carbon rămâne de preferat.
PROCESUL DE PRECIPITARE ETTRINGIT
Procesul de precipitare ettringit, numit şi procesul de Îndepărtare Economic Eficientă
a Sulfatului (CESR) sau procesul WalHalla™ este o treaptă suplimentara de precipitare a
sulfatului de calciu solubil care urmează procesului de tratare cu var şi sedimentare,
procedeu convenţional pentru tratare apel acide de mină. Deşi procedeul clasic este eficient
pentru îndepărtarea metalelor grele sub formă de hidroxizi, nu poate reduce concentraţia
sulfatului sub limita de solubilitate a gipsului şi nu asigură cerinţa NTPA-001/2005. Prin
folosirea procesului de precipitare ettringit, Proiectul Roşia Montană va putea să respecte
standardul NTPA-001/2005 pentru sulfat precum şi pentru reziduul filtrabil.
Procesul de precipitare ettringit este un proces de precipitare chimică, care utilizează
un reactiv specific urmat de separarea prin decantare a solidelor precipitate. Procesul este
avantajat de pH-ul ridicat al efluentului de la tratarea cu var şi are loc la pH= 11,5 asigurat
prin adăugarea suplimentara de var. Procesul are loc într-un bazin de amestec în prezenţa
aluminatului de calciu (produsul comercial SX-44), la un timp de retenţie de 30-60 minute Se
asigură precipitarea ionilor de sulfat şi calciu prin formarea ettringitului
(Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O). Precipitatul este apoi separat prin decantare iar efluentul este
trimis la treapta de corecţie a pH-ului cu bioxid de carbon gazos, existentă în procesul clasic.
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După decantarea precipitatelor de hidroxid de aluminiu, carbonat de calciu şi ettringit,
efluentul rezultat este descărcat în receptorii naturali.
Procesul de precipitare ettringit prezintă şi alte avantaje în afară de asigurarea
limitelor impuse pentru concentraţiile de sulfat şi calciu. Astfel, permite alegerea timpului de
retenţie şi a vitezei de dozare a SX-44 pentru a răspunde în mod specific unei anumite
concentraţii de sulfat în efluent şi prin aceasta asigură reducerea cheltuielilor de investiţie şi
de operare (reacivi). Precipitatul format este usor deshidratabil şi şi nu face parte din
categoria deşeurilor periculoase. În cazul Roşia Montană, nămolul va fi depozitat, împreună
cu cel rezultat de la precipitarea cu var şi tulbureala de steril tratată, în iazul de decantare a
sterilului. Comparativ cu tehnologiile cu membrană, procesul Ettringit presupune costuri de
investiţie mai mici şi nu generează deşeuri lichide. Procesul a fost utilizat în multe instalaţii
din Europa şi este preferat faţă de utilizarea altor tehnologii disponibile datorită simplităţii
proiectului şi uşurinţei de operare.
În Tabelul 5-20 este prezentată evaluarea tehnologiilor de tratare convenţională cu
var, ettringit şi osmoză inversă.
Tabel 5-20.

Comparaţie a costurilor tehnologiilor de epurare viabile
Costuri

Metoda

investiţie

operare
întreţinere (până
în anul 17)

Deşeuri

Reactivi

Protecţia mediului

Tratare
convenţională cu
var şi bioxid de
carbon

Iniţial 5,1 mil.
USD pt. SE

Iniţial 0,51 mil.
USD/an în primii 7
ani, 0,6 mil. /an în
următorii 10 = 10
mil. USD pt. SE
ape de mină

Nămol de epurare cu var

Var şi CO2

Bună – Depăşirea
standardelor nu
creează impact
asupra mediului
sau sănătăţii

Tratare
convenţională cu
var şi bioxid de
carbon plus

Mari 5,1 mil.
USD + 8,2
mil. USD =
13,3 mil.

Mari 10 mil.+12,6
mil. USD = 22,6
mil. USD

Nămol de epurare cu var,
sulfat în saramură,
saramură (minus sulfat şi
amestec în efluent)

Var şi CO2
Membrane OI,
detartrant

Ridicată –
eliminare în plus a
nămolului de gips

Osmoză inversă
sau tehnologie
similară ca tratare
primară

Mari 8,2 mil.
USD

Mari 13,5 mil. USD
(nu include costul
eliminării
saramurii)

Saramura OI (poate limita
serios existenţa utilă a
membranei, poate fi
problematic de operat. Nu
a fost identificată şi
evaluată economic o
opţiune de eliminare a
saramurii

Membrane OI,
detartrant,
substanţe de
pre-epurare

Bună, dar cu
problema eliminării
saramurii

Tratare
convenţională cu
var şi bioxid de
carbon plus
precipitare ettringit

Mari 5,1 mil.
USD + 4,3
mil. USD =
9,4 mil USD.

Mari 10 mil.+25
mil. USD = 35 mil.
USD

Nămol de epurare cu var
şi nămol de precipitare cu
etringită

Var şi CO2
Reactiv SX-44
(disponibil în
Europa)

Mare – nămol
suplimentar, dar
poate fi depus în
iaz împreună cu
nămolul de tratare
cu var.

finisare calitate
prin osmoză
inversă

Tabelul anterior prezintă tehnologiile alternative prin care se pot realiza valorile din
NTPA-001/2005. Având în vedere costul asociat tehnologiilor suplimentare, este de
menţionat toxicitatea redusă faţă de organismele acvatice a sulfatului de calciu solubil din
apele tratate prin procedeul clasic evacuate în mediu.
În acest sens, s-a efectuat o analiză multi-criterială de evaluare a alternativelor,
luând în considerare anumite criterii privind performanţa de mediu realizată, gradul de
aplicabilitate în domeniul apelor de mină, costurile de capital şi operare, riscuri la operare
dar şi versatilitatea procedeului care asigură adaptări alternative, dacă este cazul, şi
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respectiv robusteţea sa care garantează funcţionarea constantă la parametrii optimi (Tabelul
5-21).
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Tabel 5-21.

Selecţia alternativei optime de epurare a apelor de mină
Criterii

Robusteţea
tehnologiei

Versatili
tatea

Risc redus

Experienţă
industrială

Performanţă
în mediu

Investiţii
de
capital

Capital de
operare şi
întreţinere

4

3

1

5

5

2

3

Tratare
convenţională cu
var

5

4

4

5

3

4

4

96

Convenţional +

4

4

4

4

5

3

1

86

Osmoză inversă

4

3

4

4

5

4

3

91

Convenţional +
Osmoză inversă

4

4

4

4

5

2

2

87

Relevanţa
criteriilor

PUNCTAJ

Alternativa

Tratarea convenţională cu var a fost inclusă ca referinţă deoarece tehnologia convenţională nu poate realiza valorile din standardul NTPA
001/2005. Costul eliminării saramurii nu este inclus.

Costul eliminării saramurii din opţiunea cu osmoză inversă ca înlocuitor complet al
tratării cu var poate determina reducerea scorului realizat de aceasta metoda apropiindu-l de
celellate alternative.
Se subliniază că toate opţiunile discutate sunt potenţial viabile şi asigură epurarea
apelor până la condiţiile de calitate impuse.
Deşi nu îndeplineşte deplin cerinţele normelor de calitate a efluenţilor descărcaţi în
receptorii naturali pentru anumiţi poluanţi cu impact redus asupra mediului, este clar că
procesul selectat pentru tratarea apelor acide (var şi CO2) este alternativa optimă, fiind BAT,
unul dintre cele mai aplicate pe scară industrială, cu o bună performanţă de mediu şi risc
scăzut. Folosirea unei trepte suplimentare de precipitare ettringit va asigura îndeplinirea în
totalitate a cerinţelor NTPA 001/2005.
Bibliografie
1. Academy of Natural Sciences. The Sensitivity of Aquatic Life to Certain Chemicals
Commonly Found in Industrial Waters, Final Report no. RG 3965(C2R1) US Public Health
Service Grant, Philadelphia
2. Patrick R.J, Scheier A., The Relative Sensitivity of Diatoms Snails and Fish to Twenty
Common Constituents of Industrial Waters, Prog. Fish-Cult, 30(3);137-140, 1968
3. Becker AJ.J, The Effect of Iron and Sulphate Compounds on the Growth of Chlorella,
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5 Alternative privind aspecte de transport
5.1

Rute de transport SHLO

Construcţia Proiectului va necesita transportul unor componente foarte mari de utilaje
prefabricate şi subansamble speciale la Roşia Montană. Toate aceste articole (de exemplu
componente de concasoare şi autocamioane de mare capacitate trebuie fabricate la punctul
de origine. RMGC a comandat în 2003 un studiu de evaluare a alternativelor de expediere a
echipamentelor miniere super grele de ridicare şi agabaritice (SHLO) la amplasamentul
Proiectului Roşia Montană de la diferite puncte de intrare pe teritoriul României şi în acelaşi
timp de studiere a documentaţiei şi procedurilor vamale. Opţiunile de transport cu şlepuri şi
pe calea ferată au fost evaluate, dar sunt considerate nepotrivite datorită infrastructurii
neadecvate pentru manevrarea încărcăturilor de mari dimensiuni şi greutăţi.
Au fost identificate trei puncte de intrare în România: Constanţa, Borş şi Nădlac.
Deoarece echipamentele SHLO sunt de obicei transportate până la cel mai apropiat port de
încărcare pe vase mari, Constanţa, port maritim, ar fi alternativa preferabilă faţă de punctele
de intrare terestre prin Ungaria (Borş şi Nădlac). Deşi obţinerea autorizaţiilor de transport al
echipamentelor SHLO din surse europene prin Borş şi Nădlac este un proces foarte dificil,
aceste puncte vamale ar putea fi păstrate în rezervă pentru trasee secundare alternative
pentru acest proiect şi ar putea fi utilizate pentru anumite transporturi SHLO dacă starea
drumurilor sau caracteristicile încărcăturii sunt de aşa natură încât ruta Constanţa să nu
prezinte siguranţă sau viabilitate.
Evaluarea comparativă de mediu a opţiunilor de traseu pentru transporturile SHLO
nu se justifică şi nu este practică pentru EIM. Decizia asupra acestui aspect se va lua
împreună cu autorităţile române în faza de proiect de detaliu, când vor fi cunoscute mai
multe informaţii legate de sursele de instalaţii şi materiale disponibile precum şi calendarele
de expediţie. Însă, principalele aspecte de mediu implicate se vor limita la siguranţa traficului
şi întârzierile prezentate de mişcarea unor încărcături mari în faza de construcţie şi la
închidere.

5.2

Alternative de acces în zonă

5.2.1

Accesul pe amplasamentul Proiectului
În faza de dezvoltare a Proiectului, drumul de acces existent spre uzina Roşia Poieni,
pe valea Cornei, va fi ocupat de construcţia şi exploatarea iazului de decantare. Va fi deci
necesar un traseu ocolitor adecvat şi acceptabil pentru conducerea exploatării Roşia Poieni.
Au fost comparate deci şase tronsoane alternative de acces pe baza următoarelor criterii:
• lungimea drumului;
•

dificultatea terenului;

•

numărul de proprietăţi afectate;

•

probabilitatea de interferenţă cu lucrările miniere;

•

nivelul de defrişare necesar pe traseul drumului;

•

necesitatea mutării drumului în fazele ulterioare ale exploatării;

•

apropierea de alte instalaţii/ deschiderea unor noi zone care altfel nu ar fi fost afectate de
Proiectul Roşia Montană

•

acces pe timp de iarnă, necesităţi de întreţinere şi

•

acceptabilitate pentru ceilalţi factori interesaţi, în special conducerea exploatării Roşia
Poieni

Caracteristicile de bază şi avantajele şi dezavantajele generale ale fiecărei
alternative sunt sintetizate în Tabelul 5-22; amplasamentele sunt indicate în Planşa 5.6.
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Alternativele au fost evaluate şi ierarhizate cu ajutorul unei tehnici de matrice
ponderată, după cum se observă în Tabelul 5.-23 şi sunt discutate mai pe larg în paragrafele
următoare.
• RP1: Alternativa 1 Acces din Valea Bucium (ocolire prin sud) Raportul proiectului de
bază SNC Lavalin din 2002 a propus un drum ocolitor prin sud, pornind din valea Bucium
şi urmând linia crestei între văile Bucium şi Corna. Pentru această opţiune este necesară
construcţia unui tronson nou de 6.7 km. Pantele medie şi maximă ale drumului ar fi de
6% şi respectiv 8%. Traseul pe la sud nu interferează cu lucrările de exploatare a minei,
permite construcţia mai uşoară pe linia crestei şi nu necesită prea multe exproprieri
adiţionale. Acest drum este preferat şi de conducerea exploatării Roşia Poieni şi, după
cum se observă în Tabelul 5-21, este considerat în general ca alternativă preferabilă.
•

RP2: Alternativa 2 Acces din Valea Cornei (A) Acest drum ar avea pantele medie şi
maximă de 5% şi respectiv 10% şi o lungime de 8,7 km. Această alternativă a fost
respinsă deoarece creează interferenţe cu activitatea de exploatare şi necesită
traversarea a patru drumuri de transport, în afară de faptul că este mai lungă decât
majoritatea alternativelor; necesitând şi unele defrişări.

•

RP3: Alternativa 3 Acces din Valea Cornei (B) Acest drum ar avea pantele medie şi
maximă de 5% şi respectiv 10% şi o lungime de 9 km. Această alternativă a fost
respinsă deoarece interferează cu activităţile de exploatare şi presupune defrişări şi
traversarea a patru drumuri de transport. Ea este de asemenea şi cea mai lungă
alternativă.

•

RP4: Acces din Valea Roşiei, în aval de Barajul de reţinere a apelor Cetate (ocolire
prin nord) Acest drum ar avea o lungime de 6,6 km şi pantele medie şi maximă de 8% şi
respectiv 10%. În primul rând din punct de vedere tehnic şi economic, această
alternativă prezintă câteva avantaje clare comparativ cu celelalte opţiuni. Deşi de o
lungime similară cu Alternativa 1, Alternativa 4 ar necesita mult mai puţine structuri de
retenţie şi ar putea fi construită cu costuri mai mici. Dar, la consultările din 2004,
conducerea exploatării Roşia Poieni a exprimat îngrijorarea că această alternativă ar
prelungi distanţa de transport şi timpul de deplasare până la uzina proprie şi au exprimat
opoziţia faţă de acest traseu. Alternativa a fost respinsă şi pentru că ar necesita
preluarea mai multor proprietăţi.

•

RP5: Alternativa 5, Acces din Valea Roşiei, în aval de Barajul de reţinere a apelor
Cetate Acest drum ar avea pantele medie şi maximă de 8% şi respectiv 10% şi o
lungime de 6.4 km. Această alternativă a fost respinsă deoarece ar crea interferenţe cu
activităţile de exploatare şi ar trebui mutat în fazele ulterioare ale exploatării miniere.

•

RP6: Alternativa 6 Drumul existent pe văile Bucium / Abruzel Pentru această opţiune
este necesară modernizarea unui sector de drum de 6,8 km şi construcţia unui tronson
nou de 3,2 km. Această alternativă a fost respinsă deoarece ar afecta un număr mare de
proprietăţi existente de pe valea îngustă a Abruzelului şi drumul se află aproape în
întregime în afara perimetrului concesionat. Ar introduce de asemenea trafic mai greu pe
valea altfel neafectată a Abruzelului şi ar fi greu de întreţinut iarna.
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Tabel 5-22.

Evaluarea alternativelor de acces pe amplasament

Descriere

Caracteristici tehnice

Avantaj

Dezavantaj

Alternativa 1 Acces din Valea Bucium (ocolire prin
sud)

Lungimea 6,6 km

Nu interferează cu activitatea minei

Deschide valea Bucium pentru trafic greu

panta medie 6%

Construcţie mai uşoară pe creastă

Necesită unele defrişări

panta max. 8 %

Nu necesită multe achiziţii de teren

Se află parţial în afara perimetrului concesiunii

Preferată de conducerea minei Roşia Poieni
Alternativa 2 Acces din Valea Cornei (A)

Lungimea 8.7 km

Circa 70% ar trebui construit ca drum de exploatare minieră

Interferenţă cu activităţile miniere

panta medie 5%

Ar putea fi calea principală de acces la mină

Traversează drumuri de transport
Mai lung decât majoritatea alternativelor
Necesită unele defrişări

Alternativa 3 Acces din Valea Cornei (B)

Lungimea 9.0 km

Circa 30% ar trebui construit ca drum de exploatare minieră

Interferenţă cu activităţile miniere

panta medie 5%

Ar putea fi calea principală de acces la mină

Traversează drumuri de transport
Cel mai lung dintre alternative
Necesită unele defrişări

Acces din Valea Roşiei, în aval de Barajul de
reţinere a apelor Cetate (ocolire prin nord)

Lungimea 5.4 km

Cel mai scurt traseu

Necesită noi achiziţii de teren

panta medie 8%

Nu interferează cu activitatea minei

Nu este agreată de conducerea minei Roşia Poieni

Ar putea fi o cale de acces la mină
Nu necesită defrişări
Expunere însorită spre sud
Alternativa 5, Acces din Valea Roşiei, în aval de
Barajul de reţinere a apelor Cetate

Lungimea 6,4 km

Expunere însorită spre sud

panta medie 8%

Interferenţă cu activităţile miniere
Ar trebui mutat în faze mai târzii ale exploatării

panta max. 10 %
Alternativa 6 Drumul existent pe văile Bucium /
Abruzel

Reabilitare/ lărgire pe o porţiune
de 6,8 km

Maximizează utilizarea unui drum municipal existent
Nu interferează cu activitatea minei

Ar afecta un număr mare de proprietăţi existente de pe valea
Abruzelului

Tronson nou 3.2 km

Aproape complet în afara perimetrului concesiunii

Panta medie nouă 9%

Introduce trafic mai greu pe valea Abruzelului

Panta nouă max. 10%

Greu de întreţinut iarna
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Compararea alternativelor de acces pe amplasament
Punctaj

*

**

Loc

din 100

Agreată de Roşia Poieni

Întreţinere viitoare/ acces
iarna

Trebuie mutat în faza de
exploatare

Apropiere de mina propusă/
deschiude zone noi

Interferenţă cu activităţile
miniere

Lungimea

Număr de proprietăţi
afectate;

Parametri evaluaţi

Dificultatea terenului/cost

Descriere

Necesită defrişări în plus

Tabel 5-23.

Alternativa 1 Acces
din Valea Bucium
(ocolire prin sud)
9

6

7

9

5

10

4

5

9

74.5

1

Alternativa 2 Acces
din Valea Cornei (A) 6

5

9

2

5

10

9

7

9

70.5

3

Alternativa 3 Acces
din Valea Cornei (B) 5

4

5

2

5

10

9

3

9

59.5

5

8

4

9

10

10

8

8

4

73.5

2

7

10

3

8

2

9

7

4

68

4

55.5

6

Alternativa 4 Acces
din Valea Roşiei
(ocolire prin nord)

9

Alternativa 5, Acces
din Valea Roşiei, în
aval de Barajul de
reţinere a apelor
Cetate
10
Alternativa 6 Drumul
existent pe văile
Bucium /
Abruzel

8

5

2

10

7

10

1

2

5

Pondere acordată

15

15

15

10

5

10

10

5

15

Punctaj: 10=cel mai bine, 0=cel mai rău
L*Loc 1=primul ,6=ultimul

Analiza tehnico-economică detaliată de mai sus este susţinută şi de evaluarea
comparativă a impactului asupra mediului corespunzator alternativelor de acces, prezentata
sintetic în continuare în Tabelul 5-24.
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Tabel 5-24. Impactul opţiunilor privind alternativele de acces comparativ cu opţiunea selectată
Aspecte de
mediu
Debitele şi
calitatea apei

Opţiuni de acces la amplasamentul Roşia Poieni
Opţiunea RP1 (aleasă)

Opţiunea RP2

Departe de comunităţi, nu au un impact
semnificativ

Improbabil un impact suplimentar
semnificativ

Opţiunea
RP3

Calitatea aerului

Opţiunea RP4

Opţiunea RP5

Opţiunea RP6

Tehnic favorabilă, ca uşurinţă a construcţiei,
gospodărire clară a apelor, minimizare impact
potenţial

Ca la Opţiunea RP4

Implică reconstrucţia drumului în
valea Abruzel şi face să crească
amprenta totală a Proiectului şi deci
zona de impact potenţial;

Emisiile din trafic la Roşia Poieni adaugă surse de
poluare în valea Roşiei

Ca la Opţiunea RP4

Introduce noi surse de emisie pe
valea Abruzelului

Zgomote şi
vibraţii

Ca mai sus

Ca mai sus

Ca mai sus

Ca mai sus

Ca mai sus

Sol

Construcţie mai mult nouă care ocupă
ceva mai mult teren şi are impact
asupra resurselor de sol

Ocupare minimă de teren nou, deci
opţiune favorabilă

O parte de construcţie nouă ocupă mai mult teren şi
are impact asupra solurilor

Ocupare minimă de teren nou, deci opţiune
favorabilă

Implică reconstrucţia drumului în
valea Abruzel şi face să crească
amprenta totală a Proiectului şi deci
zona de impact potenţial;

Biodiversitate

Construit adiacent zonelor de activitate;
impact redus asupra biodiversităţii

Impact adiţional redus asupra habitatelor
prin ocuparea terenului

O parte de construcţie nouă ocupă mai mult teren şi
are impact asupra habitatelor

Impact adiţional redus asupra habitatelor prin
ocuparea terenului

Ca mai sus

Peisaj

Impact suplimentar îndelungat prin
construcţia noului drum pe creastă

Ocupare minimă de teren nou, deci
opţiune favorabilă

Impact suplimentar îndelungat prin construcţia noului
drum pe partea nordică a văii

Ocupare minimă de teren nou, deci opţiune
favorabilă

Ca mai sus

Aspecte socioeconomice

Consultările indică această opţiune ca
preferată de conducerea minei Roşia
Poieni; nu există alte aspecte
semnificative

Ar crea complicaţii de operare
semnificative pentru exploatarea Roşia
Montană datorită traversării drumurilor de
şantier; trebuie achiziţionate noi terenuri
în valea Cornei

Ar fi necesară achiziţionarea de noi terenuri în valea
Roşiei, consultările arată că această opţiune ar fi
preferată de conducerea minei Roşia Poieni

Ar crea probleme de operare semnificative
pentru exploatarea Roşia Montană datorită
traversării drumurilor de şantier; această
opţiune este preferată de conducerea minei
Roşia Poieni

Ar extinde zona de impact şi asupra
persoanelor din valea Abruzelului

Patrimoniu
cultural

Construcţie mai mult nouă care ocupă
ceva mai mult teren şi are impact
potenţial asupra patrimoniului cultural

Ocupare minimă de teren nou, deci
opţiune favorabilă

Construcţie parţial nouă care ocupă mai mult teren şi
sporeşte impactul potenţial asupra patrimoniului
cultural

Ocupare minimă de teren nou, deci opţiune
favorabilă

Ar extinde zona de impact şi asupra
patrimoniului cultural din valea
Abruzelului

Aspecte de
transport

Creşte nivelul de trafic în valea Bucium,
dar în cea mai mare parte este un
traseu nou

Pune probleme importante de siguranţă
datorită activităţilor de pa amplasamentul
Roşia Montană

Creşte nivelul de trafic în valea Roşiei, dar în cea
mai mare parte este un traseu nou

Pune probleme importante de siguranţă
datorită activităţilor de pa amplasamentul
Roşia Montană

Introduce impact de trafic asupra văii
Abruzelului

Impact
transfrontalier

Nu au sens în privinţa accesului la amplasamentul Roşia Poieni

Impact
asupra
mediului
foarte similar
cu Opţiunea
RP2, cu un
traseu
similar
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5.2.2

Acces la uzina de procesare Roşia Montană
Pentru stabilirea variantei de acces la uzina de procesare Roşia Montană au fost
analizate trei posibilităţi. Amplasamentele alternative sunt prezentate în Planşa 5.6 alte
detalii sunt descrise în paragrafele următoare.
• PA1: Alternativa 1, Acces la uzină de pe malul sudic, pârâul Roşia În această
alternativă, va fi construit un drum de acces special în linii mari pe tronsonul actualei căi
ferate spre RoşiaMin. Această alternativă este preferată deoarece este la fel de scurtă
ca şi Alternativa 2, mult mai scurtă decât Alternativa 3, construită mai ales pe un teren
afectat anterior (respectiv traseul de deservire existent pentru calea ferată), va necesita
defrişări minime, nu traversează cursuri de apă şi (faţă de Alternativa 2) ar minimiza
substanţial circulaţia vehiculelor grele şi impactul acustic aferent în localităţile existente
şi alte aşezări de pe drumul dintre Gura Roşiei şi Roşia Montană.
•

PA2: Alternativa 2, Acces la uzină din drumul existent spre Roşia Montană:
Această alternativă necesită modernizarea masivă a drumului existent de la Gura Roşiei
la Roşia Montană, inclusiv lărgirea şi îndreptarea şoselei şi trei poduri noi. Această
alternativă este respinsă datorită impactului potenţial al lărgirii şoselei asupra structurilor
comunale existente (majoritatea acestora fiind foarte puţin retrase de la frontul drumului
existent) şi a apropierii în general a locuinţelor şi altor structuri comunale (şi potenţială
afectare a acestora cu niveluri excesive de zgomot).

•

PA3: Alternativa 3 Acces la uzină din Valea Cornei: Acest drum ar fi nou construit de
la Gura Cornei pe partea dreaptă a văii Cornei. Deşi această alternativă ar minimiza
impactul zgomotului din trafic asupra locuinţelor din valea Roşiei, alternativa este
respinsă deoarece implică folosirea unor terenuri neafectate de activităţi minere sau de
construcţie anterioare, ar fi cea mai lungă dintre cele trei alternative, are necesita
defrişări semnificative, ar fi greu de întreţinut iarna, ar fi construită mai ales în afara
limitelor actuale ale concesiunii miniere şi ar traversa numeroase cursuri de apă.

Analiza de mai sus este susţinută şi de evaluarea comparativă mai largă a impactului
asupra mediului al opţiunilor de acces, prezentat sintetic în continuare în Tabelul 5-25.
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Tabel 5-25.

Aspecte de
mediu

Impactul opţiunilor alternative privind accesul la uzină comparativ cu
opţiunea selectată
Opţiuni de acces la uzina Roşia Montană
Opţiunea PA1 (aleasă)

Opţiunea PA2

Opţiunea PA3

Debitele şi
calitatea apei

Utilizează traseul existent,
minimizând potenţiale poluări pe
termen scurt şi perturbarea cursurilor
de apă

Similar cu opţiunea PA1 faţă de
Impactul asupra apei

Traseu nou care ar avea cel mai
mare potenţial de poluare a apei
pe termen scurt şi perturbarea
curgerii apei

Calitatea
aerului

Traseul protejează comunitatea
locală de impact

Ruta utilizează un drum existent
şi măreşte expunerea comunităţii
locale la impact pe termen scurt

Traseul protejează comunitatea
locală de impact

Zgomote şi
vibraţii

Ca mai sus

Ca mai sus

Ca mai sus

Sol

Utilizează un traseu existent cu minim
de ocupare a terenului şi perturbare a
solului

Similar cu opţiunea PA1 faţă de
Impactul asupra solului

Traseu nou care implică ocupare
maximă de noi terenuri şi cel mai
mare potenţial de impact pe
termen lung asupra solului

Biodiversitate

Utilizează un traseu existent cu minim
de ocupare a terenului şi perturbare a
habitatelor

Similar cu opţiunea PA1 faţă de
Impactul asupra biodiversităţii

Traseu nou care implică ocupare
maximă de noi terenuri şi de
aceea cel mai mare potenţial de
impact pe termen lung asupra
biodiversităţii

Peisaj

Exploatează un traseu existent şi
este scurt, minimizând impactul vizual

Similar cu opţiunea PA1 faţă de
Impactul asupra peisajului

Traseu nou care implică cel mai
mare potenţial de impact pe
termen lung asupra peisajului

Aspecte
socioeconomice

Traseul minimizează impactul asupra
comunităţii şi drumurilor publice

Traseul ar crea un impact
semnificativ asupra comunităţii
locale şi drumurilor publice

Cel mai puţin impact direct
asupra aspectelor socioeconomice.

Patrimoniu
cultural

Ocupare minimă de teren şi impact
potenţial minim asupra patrimoniului
cultural

Similar cu opţiunea PA1 faţă de
Impactul asupra patrimoniului
cultural

Ocupare maximă de teren şi
impact potenţial maxim de
perturbare a terenului care ar
afecta patrimoniul cultural

Aspecte de
transport

Utilizează un traseu existent
redundant cu minim de impact asupra
infrastructurii existente de transport

Utilizează un drum public şi
creează un impact semnificativ
pe termen scurt asupra
infrastructurii existente de
transport; după închidere,
potenţial impact benefic ca
urmare a modernizării

Nu prezintă impact semnificativ
referitor la aspectele de transport

Impact
transfrontalier

Nu există probleme transfrontaliere

5.3

Alternative de traseu de transport al cianurii

Pe baza unui consum estimat de cianură de 11 000 - 12 000 tone într-un an de
funcţionare, a fost planificat un sistem de aprovizionare care implică transportul brichetelor
de cianură de sodiu solidă şi trecerea lor în faza lichidă la destinaţie (uzina de prelucrare din
Proiectul Roşia Montană) A fost recunoscută BAT, care este cea mai sigură, eficientă şi
economică modalitate de livrare a cantităţilor necesare de cianură de sodiu pe
amplasamentul Proiectului Roşia Montană. Livrările se vor face în containere fabricate la
comandă, returnabile şi se anticipează că zilnic în perioada de exploatare a Proiectului vor fi
livrate cu camionul câte două containere.
Livrarea de cianură de sodiu din surse de producţie de pe teritoriul României
este respinsă datorită neîncrederii că furnizorii vor putea produce şi livra cianură de sodiu
în deplină concordanţă cu prevederile Codului internaţional de gospodărire a cianurii ivîn
forma brichetată necesară şi cu puritatea şi calitatea solicitată în volumul necesar. Dacă pe
parcursul Proiectului se vor îmbunătăţi capacitatea şi performanţele în acest domeniu ale
surselor din România, această alternativă poate fi reconsiderată.
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Există două alternative preferabile de livrare a brichetelor de cianură de sodiu din
surse internaţionale.
• O alternativă presupune livrarea pe mare din surse internaţionale calificate în portul
Constanţa, urmată de transportul cu camioanele pe amplasamentul Proiectului pe
traseul de transport preferabil identificat în studiul de transport echipamentelor SHLO
discutat mai sus (respectiv dirijare de la Constanţa la amplasamentul Proiectului prin
Slobozia, Bucureşti, Chitila, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Sebeş, Turda şi Abrud).
•

Cealaltă alternativă preferabilă presupune expedierea de la uzinele calificate din Europa
prin Ungaria pe calea ferată şi rutier până pe amplasamentul Proiectului. Pentru a
menţine o aprovizionare fiabilă cu cianură de sodiu şi flexibilitatea de a răspunde la
schimbările condiţiilor de drum sau de vreme, vor putea fi întrebuinţate ambele surse şi
trasee alternative.

În privinţa alternativei de transport rutier, un studiu amănunţit de transport şi logistică
a fost efectuat în octombrie 2002 pentru evaluarea rutelor potenţiale de transport dinspre
Europa occidentală. Rezultatele studiului sugerează mai multe alternative de combinare a
rutelor de transport feroviar/rutier care merită să fie analizate datorită caracterului
internaţional al acestui scenariu de transport. Pe baza discuţiilor cu firmele licenţiate de
transport active în regiune, s-a recomandat utilizarea transportului feroviar în măsura
posibilului pentru a minimiza timpul de deplasare pe sistemul rutier din România, în unele
cazuri acceptându-se o durată mai îndelungată a transportului pentru a se evita condiţii de
drum potenţial periculoase. Au fost evaluate patru trasee alternative de transport, enumerate
mai jos:
• din Germania pe calea ferată la Budapesta, Ungaria, apoi transport cu camionul la Roşia
Montană
•

din Germania pe calea ferată la Budapesta, Ungaria, apoi transport cu camionul la Roşia
Montană

•

din Germania pe calea ferată la Deva, România, apoi transport cu camionul la Roşia
Montană

•

din Germania pe calea ferată la Cluj-Napoca, România, apoi transport cu camionul la
Roşia Montană

Au fost analizate terminalele de recepţie a containerelor şi traseele de la terminalul
feroviar la oraşul următor (respectiv de la terminalul din Budapesta la Szeged pe şosea; de
la terminalul Szeged la Deva pe şosea; de la terminaul Deva la Roşia Montană pe şosea; şi
de la terminalul Cluj-Napoca la Roşia Montană pe şosea). Rezultatele acestui studiu sunt
centralizate în următoarele:
Compararea terminalelor pentru containere
Punctul de transfer: Budapesta, Ungaria: Brichetele de cianură de sodiu ar fi
transportate de la producător la Budapesta pe calea ferată şi transferate la Terminalul pentru
Containere Budapesta în autocamioane pentru transportul la Roşia Montană. Terminalul
pentru containere din Budapesta se află în centrul oraşului; însă în prezent se construieşte
unul nou în afara zonei centrale, în zona intersecţiei autostrăzii M0 cu Drumul Naţional 51.
De la actualul terminal pentru containere autocamioanele vor trebui să traverseze zone
urbane pentru a ajunge la autostrada M0/M5.
Actualul terminal pentru containere are în total opt linii, dintre care trei pot fi folosite
pentru încărcarea/descărcarea containerelor în şi din vagoane şi camioane cu macaralele,
celelalte pot face aceleaşi operaţiuni cu o macara mobilă pentru containere. Lunar, la acest
terminal sunt manevrate aproximativ 4000 de containere cu diferite încărcături. Formalităţile
vamale pot fi îndeplinite în acelaşi loc. Terminalul deţine şi certificarea ISO 9001 pentru
sistemul managementului calităţii.
Există o zonă separată desemnată pentru bunuri periculoase, însă în această zonă
desemnată practicile de segregare a materialelor mai pot fi îmbunătăţite. Întregul personal al
terminalului pentru containere (aproximativ 30 de persoane la data studiului) este instruit
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potrivit ediţiei actuale a Acordului european privind transportul internaţional al mărfurilor
periculoase pe şosea (aşa numitul "regulament ADR")v şi au experienţă în manevrarea
materialelor periculoase. Terminalul este dotat cu o cisternă de pompieri special proiectată
pentru a răspunde urgenţelor legate de substanţe chimice şi materiale periculoase, care
permite pompierilor special pregătiţi şi echipaţi să facă faţă accidentelor şi incidentelor
chimice. Există şi un medic staţionat la gară în apropierea terminalului pentru containere şi
un spital cu o ambulanţă aeriană la distanţă de circa un kilometru.
Punctul de transfer: Szeged, Ungaria: Terminalul pentru containere din Szeged se
află în în suburbiile din sudul oraşului, în apropiere de râul Tisa. Există un baraj care
protejează terminalul de containere de inundaţii ale râului. Terminalul nu este împrejmuit şi
nici păzit şi de aceea poate fi accesat de public. Terminalul este închis sâmbăta şi duminica.
Camioanele de la terminal ar trebui să treacă prin centrul oraşului şi peste râul Tisa pentru a
ajunge la drumul principal clasa 43 (E68) spre România.
Terminalul are două linii, fiecare de câte 200 m lungime. Aceste linii pot efectua
încărcarea şi descărcarea în vagoane şi camioane cu ajutorul macaralelor şi a unei
platforme de încărcare laterală. Anual, la acest terminal sunt manevrate 600-800 de diferite
încărcături. Formalităţile vamale pot fi îndeplinite în acelaşi loc. Terminalul deţine şi
certificarea ISO 9001 pentru sistemul managementului calităţii.
Întregul personal (circa cinci angajaţi permanenţi) este pregătit conform ediţiei
actuale a regulamentului „ADR”. Există şi serviciu medical staţionat la gara centrală, în
apropierea terminalului şi un spital la distanţă de circa un kilometru. Nu există pe
amplasament serviciu de pompieri, dar o staţie de protecţie civilă dotată cu echipament de
tratare a substanţelor chimice şi mărfurilor periculoase poate ajunge pe amplasament în
aproximativ o oră. În caz de urgenţă, poate fi chemată brigada de pompieri a oraşului, aflată
la distanţă de circa cinci kilometri.
Punctul de transfer: Deva, România: Acest terminal pentru containere nu a putut fi
studiat la data efectuării studiului. Dacă se va dori utilizarea acestei rute ca alternativă,
capacitatea instalaţiei de a manevra corect acest transport preconizat de cianură şi
capacitatea de intervenţie în caz de urgenţă existentă vor trebui analizate mai amănunţit.
Punctul de transfer: Cluj Napoca, România. Acest terminal pentru containere nu a
putut fi studiat la data efectuării studiului. Dacă se va utiliza această rută ca alternativă,
capacitatea instalaţiei de a manevra corect acest transport preconizat de cianură şi
capacitatea de intervenţie în caz de urgenţă existentă vor trebi evaluate. Acest terminal nu
este împrejmuit, ceea ce poate reprezenta un oarecare risc.
Condiţii de transport rutier
Drumul de autocamioane de la Budapesta, Ungaria la Szeged, Ungaria este de 180
km. Acoperirea reţelelor de telefonie mobilă este asigurată de PANNON GSM pe tot traseul.
Drumurile de la Budapesta la Szeged sunt în general în stare bună şi nu au fost identificate
riscuri extrem de mari la data efectuării studiului. Principalele riscuri pe acest traseu sunt
traficul urban din Budapesta, Kistelek, Balastya, şi Szeged.
Szeged, Ungaria, la Deva, România: Drumul de autocamioane de la Szeged,
Ungaria la Deva, România este de 260km. Serviciile de telefonie mobilă sunt asigurate de
PANNON GSM şi de Connex, România şi există acoperire pe tot traseul. Traseul este în
general în stare bună. Principalele riscuri pe acest traseu sunt traficul urban din Szeged,
Deszk, Kiszombor, Mako, Nădlac, Arad, şi Deva. În plus, un punct de risc este şi trecerea de
nivel de la Mako. Cea mai mare problemă legată de acest traseu este apropierea de râul
Mureş, care curge paralel cu şoseaua până la Deva, pe o distanţă de 1,5 km şi creează
potenţial impact semnificativ legat de riscul de accident şi de ajungerea cianurii în râu.
Deva, România la Roşia Montană, România: Drumul de autocamioane dintre Deva şi
Roşia Montană este de circa 80 km. Serviciile de telefonie mobilă sunt asigurate pe întregul
traseu de prestatorii serviciului, Orange şi Connex. Acest traseu este considerat periculos
datorită stării avansate de degradare a drumurilor şi terenului muntos. Există riscuri
considerabile de producere a accidentelor rutiere în Deva şi Abrud. În plus, există patru
puncte în care drumul se apropie foarte mult de ape. Mai mult, se construieşte un baraj în
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apropiere de Buceş (Mihailesti), care ar putea reprezenta un risc minor sau major de
poluare, în funcţie de distribuţia şi drumului de apă la finalizarea barajului.
Cluj-Napoca, România la Roşia Montană, România: Drumul de autocamioane dintre
Cluj-Napoca şi Roşia Montană este de circa 167 km. Serviciile de telefonie mobilă sunt
asigurate pe întregul traseu de prestatorii serviciului, Dialog, Orange şi Connex. Acest traseu
presupune traversarea zonelor urbane Cluj Napoca şi Alba Iulia. În plus. Porţiuni din şosea
la sud de Cluj Napoca şi la est de Roşia Montană sunt considerate periculoase. Cele mai
mari probleme legate de acest traseu sunt apropierea de râul Someşul Mic şi de amenajările
piscicole de lângă Turda.
Concluzii
Se recunoaşte că, în general, cea mai sigură abordare ar fi maximizarea utilizării
transportului feroviar şi minimizarea traseului rutier până la Roşia Montană, în ciuda timpului
mai îndelungat, pentru a evita condiţiile de drum potenţial periculos. Două dintre punctele
alternative de transfer (Deva şi Cluj) minimizează timpul de deplasare pe şosea ar trebui
considerate în general preferabile, dar ambele trasee rutiere prezintă pericole care necesită
măsuri de ameliorare conform celor menţionate în Secţiunea 4.10. În condiţii normale se
va acorda preferinţă rutelor prin Deva şi Cluj.
Indiferent care dintre cele două alternative preferabile privind ruta de transport va fi
selectată de RMGC, compania se angajează să utilizeze cel mai sigur traseu pentru
transportul brichetelor de cianură de sodiu pe amplasamentul Proiectului, ţinând seama de
toate aspectele potenţial problematice, inclusiv siguranţa feroviară şi rutieră, siguranţa
operaţiunilor de încărcare/descărcare, de capacitatea de intervenţie de urgenţă, atenţia în
zonele urbane, impactul traficului şi condiţiile de drum, ca şi gama de măsuri de ameliorare a
transportului de cianură discutate în Secţiunea 4.10 din Raportul la Studiul EIM. Stabilirea
traseelor preferabile trebuie analizată în raport cu fezabilitatea obţinerii fiabile a cianurii de
sodiu achiziţionate la termen, capacitatea terminalelor de containere de a primi şi manevra
în condiţii de siguranţă containerele cu cianură, formalităţile de trecere prin vamă, vreme şi
condiţiile generale de drum.
Se concluzionează deci că în sensul evaluării impactului asupra mediului,
identificarea opţiunilor de livrare a cianurii rămâne încă de stabilit, pe deplin aliniat
exigenţelor legislaţiei române şi UE, Planului de gospodărire a cianurii şi în baza unor
consultări aprofundate cu autorităţile de resort pentru a obţine informaţii ferme cu privire la
termene, starea căilor ferate şi a drumurilor şi alţi factori aplicabili la vremea respectivă.
Analiza comparativă a impactului asupra mediului al opţiunilor posibile nu este
necesară aici.
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6 Alternative pentru alte componente ale Proiectului
6.1

Alternative de cazare a forţei de muncă

Forţa de muncă a Proiectului va număra aproximativ 1200 de persoane în faza de
construcţie, scăzând la 500 în faza de exploatare. RMGC recunoaşte formele de impact
potenţial pe care un astfel de aflux de muncitori îl prezintă pentru comunitatea locală şi au
fost analizate mai multe opţiuni de cazare, după cum urmează:
• Folosirea infrastructurii locative existente la nivel local şi regional: Deşi vor fi
angajaţi de preferinţă muncitori localnici şi din regiune, se respinge ca singură alternativă
deoarece lipsesc locuinţele cu chirie de calitate suficientă situate la o distanţă de navetă
rezonabilă faţă de amplasamentul Proiectului. Deşi vor fi angajaţi localnici care dispun
de locuinţe adecvate, se poate presupune că circa 700 de persoane vor trebui cazate
temporar timp de doi ani, în faza de construcţie. Totodată, cu cât creşte distanţa faţă de
amplasamentul Proiectului, cu atât creşte şi impactul transportului asociat deplasării
muncitorilor la lucru şi alte forme de impact asupra infrastructurii (ex. consum de apă
potabilă, epurare, colectarea şi eliminarea deşeurilor).
•

Tabăra temporară pentru constructori: Tabăra temporară de şantier ar putea fi
amplasată în zona de protecţie industrială, în apropierea amplasamentului uzinei. Deşi o
astfel de tabără ar putea fi eventual dimensionată pentru cazarea tuturor constructorilor
şi oferă avantaje pozitive (de ex. minimizarea impactului deplasărilor, o gospodărire mai
eficientă a apelor uzate şi deşeurilor solide) alternativa este respinsă deoarece este
vorba de o construcţie temporară care nu poate rezolva singură necesităţile de cazare
pe o perioadă de 17 ani de funcţionare şi apoi în faza de închidere. Mai mult, nu ar
reprezenta un beneficiu pe termen îndelungat, întrucât nu rezolvă problema locuinţelor
din comunităţile învecinate.

•

Achiziţionarea şi amenajarea blocurilor de apartamente din valea Roşiei ca
dormitoare: Cartierele de blocuri existente din Valea Roşia ar putea asigura locuinţe
pentru aproximativ 500 de persoane, dacă ar fi renovate corespunzător şi dotate cu
sisteme adecvate de electricitate, apă potabilă, canalizare, cantine, servicii de colectare
a deşeurilor municipale şi alte îmbunătăţiri necesare ale infrastructurii. Deoarece aceste
construcţii ar avea un caracter mai permanent, această alternativă ar ameliora
disponibilitatea pe termen lung a locuinţelor (după faza de închidere a Proiectului) cu
preţuri suportabile din comunitatea locală, şi o serie de oportunităţi de locuri de muncă în
construcţii, minimizarea impactului transportului şi infrastructurii şi alte avantaje. Este
recunoscut că achiziţionarea de proprietăţi particulare va trebui negociată cu proprietarii
actuali şi că lucrările de renovare ar putea fi eventual foarte ample.

•

Alternative combinate: Transformarea apartamentelor din Roşia în dormitoare şi
utilizarea altor locuinţe pe plan regional/local: Alternativa combinată este preferabilă
deoarece ar asigura în cea mai mare parte locuinţele necesare pentru majoritatea
muncitorilor din faza de exploatare; această cazare se vor amenaja prin: 1) negocieri cu
autorităţile locale şi regionale şi proprietarii pentru amenajarea sau transformarea
locuinţelor existente şi 2) în măsura posibilităţilor, achiziţionarea şi renovarea
apartamentelor existente din Valea Roşia. Deoarece va determina îmbunătăţirea
substanţială a fondului locativ local, se consideră că această alternativă va aduce cele
mai mari beneficii pe termen lung comunităţilor din zonă şi de aceea a fost aleasă
această opţiune.

Analiza comparativă a impactului asupra mediului al acestor opţiunilor este prezentată în
Tabelul 5-26.
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Tabel 5-26.

Impactul opţiunilor privind alternativele de cazare a muncitorilor
comparativ cu opţiunea selectată
Alternative de cazare a forţei de muncă

Aspecte de
mediu

Numai în
apartamentele din
Roşia

Existent plus
apartamentele din
Roşia (aleasă)

Soluţie eficientă, permite
controlul efluenţilor de
canalizare, etc.

Soluţie eficientă, ca şi
tabăra

Mai puţin eficientă decât
tabăra sau
apartamentele d.p.v. al
controlului, dar
compromis acceptabil
pentru alte aspecte

Cea mai bună d.p.v. emisii
provenite de la vehicule

Ca şi pentru tabără

Mai puţin bună, dar
compromis acceptabil

Numai în locuinţe
existente

Numai în tabără de
muncitori

Debitele şi
calitatea apei

Potenţial de extindere a
impactului în zonă din
perspectiva salubrizării

Calitatea
aerului

Cea mai proastă d.p.v.
emisii provenite de la
vehicule

Zgomote şi
vibraţii

La fel ca la „calitatea aerului” – impact legat de transportul muncitorilor

Sol

Favorabilă,
minimizează ocuparea
terenului

Potenţial cea mai puţin
bună, datorită ocupării de
noi terenuri

Favorabilă,
minimizează ocuparea
terenului

Favorabilă, minimizează
ocuparea terenului

Biodiversitate

Favorabilă,
minimizează ocuparea
terenului şi perturbarea

Potenţial cea mai puţin
bună, cauzează perturbări
şi ocupare de noi terenuri

Favorabilă,
minimizează ocuparea
terenului şi perturbarea

Favorabilă, minimizează
ocuparea terenului şi
perturbarea

Peisaj

Favorabilă,
minimizează ocuparea
terenului şi impactul
vizual

Potenţial cea mai puţin
bună, cauzează perturbări
şi creşte impactul vizual în
faza de exploatare

Favorabilă,
minimizează ocuparea
terenului şi impactul
vizual

Favorabilă, minimizează
ocuparea terenului şi
impactul vizual

Aspecte socioeconomice

Creşte presiunea
asupra fondului locativ
şi alte infrastructuri
sociale în fazele de
construcţie şi închidere

Nu presează asupra
fondului locativ, dar
minimizează impactul
benefic pe termen lung
d.p.v. al infrastructurii
locuinţelor

Minimizează presiunea
asupra fondului locativ
şi asigură beneficii
locative limitate pe
termen lung

Minimizează presiunea
asupra fondului locativ şi
asigură beneficii locative
extensive pe termen
lung

Patrimoniu
cultural

Nici un impact

Necesită ocupare de teren
şi deci impact potenţial
asupra vestigiilor istorice

Nici un impact

Potenţial impact benefic
dacă investiţiile în fondul
locativ interesează şi
case cu valoare de
conservare

Aspecte de
transport

Cea mai puţin
favorabilă opţiune,
necesitând mai multe
curse de muncitori

Opţiunea cea mai
favorabilă

Opţiune favorabilă

Mai puţin bună, dar
compromis acceptabil

Impact
transfrontalier

Nu prezintă probleme transfrontaliere semnificative

6.2

Alternative de depozitare a deşeurilor periculoase

După cum s-a remarcat în Capitolul 3 din Raportul la Studiul EIM, opţiunile de
eliminare a deşeurilor periculoase sunt încă în curs de dezvoltare în România ceea ce va
necesita dezvoltarea unui depozit temporar, controlat, pentru deşeuri periculoase (v. Planşa
5.2) La depozitul temporar de deşeuri periculoase vor fi primite deşeuri periculoase în
containere (de ex. resturi de vopsea, reziduuri de la curăţarea scurgerilor de
substanţe/uleiuri) care pot fi acumulate şi depozitate în condiţii de siguranţă până la
identificarea unei instalaţii autorizate de eliminare în afara amplasamentului. Depozitul
temporar de deşeuri periculoase va fi împrejmuit cu un gard de siguranţă şi va consta dintr-o
platformă betonată acoperită şi înconjurată cu berme, construită pe fundaţii impermeabile şi
cu un jomp de colectare a eventualelor scurgeri. Locul de amplasare a fost selectat pentru a
permite utilizarea unui teren afectat de activităţile anterioare, situat mai sus de instalaţia
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capabilă să reţină orice eventuale şiroiri pe versant şi care să poată folosi acelaşi drum de
acces ca şi celelalte instalaţii.
Până la construirea sau autorizarea unei instalaţii de eliminare a deşeurilor
industriale nu există o altă opţiune viabilă şi deci evaluarea din perspectiva mediului a
acestor opţiuni nu este relevantă.

6.3

Alternative de depozitare a deşeurilor municipale

Nu există în prezent nici un depozit autorizat de deşeuri municipale în imediata
vecinătate a amplasamentului Proiectului. Aşa cum s-a remarcat în Secţiunea 3.4, pe
termen apropiat, deşeurile municipale rezultate din activitatea RMGC vor fi colectate la un
loc şi transportate cu autocamioane la depozitul ecologic TRACON din Sibiu. Ca soluţie pe
termen mai îndelungat, RMGC caută, printr-un efort de colaborare cu comunităţile locale să
identifice amplasamentul, să proiecteze şi să amenajeze un depozit regional de deşeuri
municipale la Câmpeni, în conformitate cu prevederile Deciziei Nr. 162, Depozitarea
deşeurilor şi alte reglementări ale Uniunii Europene din acest domeniu. Dacă va avea
succes, exploatarea depozitului realizat prin aceste eforturi va reprezenta un beneficiu
semnificativ pe termen îndelungat pentru comunităţile locale. RMGC a găzduit discuţiile
iniţiale cu primarii din Roşia Montană şi Abrud pentru rezolvarea aspectelor de management
a deşeurilor şi s-a convenit că gestionarea deşeurilor municipale cade în sarcina consiliilor
locale. Primarii au stabilit de asemenea că un depozit nou, în deplină conformare reprezintă
o prioritate şi că va trebui amenajat de o asociaţie de comunităţi care să totalizeze cel puţin
20000 de locuitori. Primarii s-au angajat să coopteze primarii din comunele învecinate întrun consorţiu de management a deşeurilor. Pentru a se ajunge la o populaţie de 20000 de
locuitori, vor trebui incluse toate satele din bazinul râului Abrud şi din porţiunea inferioară a
bazinului Bistrei. După înfiinţare, consorţiul va solicita înregistrarea juridică.
RMGC, Reprezentând cea mai mare firmă din zonă, va pune la dispoziţie hărţi şi
suportul tehnic necesar şi va colabora cu primarii în selecţia şi amenajarea unui
amplasament adecvat pentru deşeuri. Însă primarii vor negocia singuri decizia cu privire la
amplasamentul cel mai potrivit. După realizarea asociaţiei şi selectarea amplasamentului,
consorţiul va solicita Programului Phare al Uniunii Europene finanţarea necesară pentru
susţinerea adecvată a proiectului referitor la deşeuri.
În paralel cu aceste panificări, se observă că pentru Abrud a fost aprobată o staţie de
transfer al deşeurilor. Acest lucru este benefic pentru proiect, deoarece distanţele de
transport al deşeurilor în acest caz ar fi mai scurte de 10 km. Construcţia staţiei de transfer
pentru deşeuri de la Abrud este programată să înceapă în 2006 şi să fie finalizată în 2008.
Nu există opţiuni alternative adecvate pentru eliminarea acestei categorii de deşeuri
şi de aceea evaluarea opţiunilor din punct de vedere al mediului nu este relevantă.

6.4

Alternative de alimentare cu apă şi gospodărire a apei

6.4.1

Aprovizionarea cu apă proaspătă

6.4.1.1 Selecţie preliminară
Procedura de selecţie şi evaluarea opţiunii preferabile pentru apa tehnologică a
implicat numeroase studii de alimentare cu apă şi analize de opţiuni, inclusiv cele rezolvate
în studiile iniţiale de fezabilitate şi încadrare.
Opţiunile fundamentale de alimentare cu apă din trierea iniţială au fost:
• Ape subterane
•

Stoc de apă de suprafaţă existent

•

Noi îndiguiri de apă de suprafaţă

•

Captarea apelor de suprafaţă

•

Utilizarea sistemelor municipale de alimentare cu apă
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Primele trei opţiuni fundamentale au fost eliminate în această fază din motivele de
mai jos, următoarele două făcând obiectul unei analize mai detaliate.
Apa subterană – investigaţiile au indicat că nu există nici un acvifer semnificativ în
vecinătatea amplasamentului Proiectului. În plus, multe comunităţi locale şi case izolate se
bazează pe alimentare cu apă din puţuri de mică adâncime şi orice presiune asupra acestor
resurse minore de apă subterană existente ar afecta utilizatorii actuali.
Stocuri de apă de suprafaţă existente – în regiune există mai multe acumulări care
aprovizionează cu apă comunităţile locale. Aceste surse ar putea fi utilizate de Proiect, dar
ar trebui negociate noi trasee de conducte şi staţii de pompe, iar exploatarea minieră ar
trebui probabil să intre în concurenţă cu comunităţile pentru resursele limitate în perioadele
de secetă.
Amenajări noi din surse de suprafaţă – Deşi este posibilă construcţia unor noi
acumulări pentru apă tehnologică, această alternativă ar necesita terenuri în plus, strămutări
şi multe alte forme de impact asociat.
6.4.1.2 Sisteme municipale de alimentare cu apă
Alimentarea cu apă brută în acest caz se bazează pe aprovizionarea cu apă din
conducta existentă de 400 mm de pe traseul Câmpeni – Abrud, care merge paralel cu râul
Abrud. Apa este adusă din acumularea Mihoeşti, aflată la circa 2 km vest de Câmpeni, unde
este filtrată şi clorinată. Societatea locală de utilităţi a indicat necesitatea modernizării şi
extinderii staţiei de tratare existente (şi eventual şi a altor structuri şi instalaţii existente) în
caz că va avea de făcut faţă unei cereri suplimentare din partea Proiectului Roşia Montană.
Cererea de apă pentru Proiect ar implica construcţia unui racord din conducta de 400 mm
existentă construit în satul Gura Roşiei, împreună cu un bazin de stocare şi o staţie de
pompe. O nouă conductă de 4,5km ar transporta apa necesară la uzină.
Investigarea amplasamentului a scos în evidenţă mai multe probleme legate de
fezabilitatea acestei alternative. Conform informaţiilor, conducta de 400 mm existentă este
nefuncţională de mai mulţi ani, ceea ce explică cel puţin parţial criza de apă din Gura Roşiei
şi Abrud. În plus, observaţii vizuale la acumularea Mihoeşti şi alte informaţii obţinute au
indicat o capacitate de stocare a apei relativ modestă în această acumulare, al cărei
principal scop pare a fi apărarea împotriva inundaţiilor şi alimentarea cu apă existentă la
nivel regional. Capacitatea acumulării existente raportată la necesităţile de alimentare cu
apă pe termen lung din zonă, inclusiv pentru cererea Proiectului Roşia Montană este
discutabilă. Capacitatea proiectată a staţiei de tratare existente este de ordinul a 486 m3/h
(135 l/s), iar consumul de vârf proiectat pentru Roşia Montană ar fi de 251 m3/h (v.
Secţiunea 4.1.2) ar necesita o creştere de capacitate de circa 52%.
Mai mult, ROMPROED (o firmă de consultanţă privată contractată de CJ Alba) a
efectuat un studiu de fezabilitate a reţelei de alimentare cu apă Câmpeni-Abrud cu scopul de
a identifica necesităţile de modernizare ce urgenţă. Studiul ROMPROED indică o capacitate
probabil suficientă a sistemului existent pentru a face faţă cererii Proiectului. Însă studiul
recomandă şi o serie de lucrări urgente de modernizare, în care intră şi staţia de pompe de
la Gura Roşiei şi înlocuirea sau repararea unei porţiuni d 150 m a conductei de 400 mm,
care a fost expusă repetat la eroziune în apele râului Abrud.
În cadrul acestei evaluări, au fost purtate discuţii cu autoritatea locală referitor la
costurile de alimentare cu apă prin conducta existentă. Au fost citate tarife de aproximativ
30€/m3, ceea ce face ca această opţiune să fie costisitoare din perspectiva costului pe
întreaga perioadă de funcţionare a exploatării. Conducta nu mai este folosită de mulţi ani şi
ar trebui înlocuită. În plus, s-a remarcat că vor fi necesare modificări însemnate ale prizelor
de apă pentru uzină, precum şi alte modernizări capitale în valoare de circa 20 mil. €.
6.4.1.3 Captarea apelor de suprafaţă
A fost efectuată o evaluare separată a alternativelor de captare a apelor de
suprafaţă. Evaluarea a constat din inspecţii pe amplasament şi analiza alternativelor
analizate anterior pentru alimentarea cu apă a amplasamentului. Aceste opţiuni sunt:
• Captare din râul Abrud la Gura Roşiei, amonte de confluenţa cu pârâul Roşia; această
opţiune ar consta dintr-o conductă relativ scurtă de la captarea de apă existentă şi
Secţiunea 6: Alternative pentru alte componente ale Proiectului
Pagina 95 din 117

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

alimentarea separată cu apă a proiectului Roşia Montană, dar ar avea de suferit de pe
urma debitului limitat şi calităţii proaste a apei râului Abrud. Opţiunea ar necesita
modernizarea staţiei de pompe existente la staţie sau construcţia uneia noi şi circa 5 km
de conductă în plus.
•

Captare din râul Arieş la priza de apă existentă pentru exploatarea Roşia Poieni de la
Gârde şi conductă separată de alimentare a uzinei Roşia Montană. Datorită configuraţiei
terenului, această opţiune ar necesita o serie de staţii de pompe şi circa 13 km de
conductă nouă.

•

Captare din râul Arieş printr-o priză nouă aflată imediat în amonte de confluenţa ArieşAbrud, o conductă nouă până la Gura Roşiei în lungul traseului abandonat de cale ferată
de pe malul stâng al Abrudului şi o conductă nouă pe traseul propus în raportul de
proiectare SNC Lavalin de circa 11,8 km lungime.

Pe baza tuturor studiilor de mai sus şi a evaluării preliminare a opţiunilor, au fost
stabilite şase opţiuni:
• Opţiunea 1: Racordarea la conducta existentă de alimentare a municipalităţii, cu
diametrul de 400-mm de la Gura Roşiei şi pomparea apei la staţia Roşia Montană. Nu
este necesară apă de calitate potabilă pentru nevoile primordiale de apă tehnologică ale
Proiectului, iar selectarea acestei opţiuni ar avea un impact negativ asupra capacităţii
staţiei de tratare care va trebui să răspundă creşterii regionale prin extinderea alimentării
cu apă potabilă. Priza actuală de apă ar trebui refăcută pentru a face faţă consumului
mai mare, iar pentru staţia de tratare este estimat un necesar de investiţii de renovare de
2 mil. €. În plus, conducta existentă nu a mai funcţionat de mulţi ani şi deci este corodată
şi trebuie înlocuită.
•

Opţiunea 2: Pomparea directă din râul Abrud printr-o conductă de 5 km, similar cu
Opţiunea 1. Apa râului Abrud este de proastă calitate (Clasa V) şi debitul minim anual de
ordinul a 60-80 l/s. Luând în considerare curba de durată debitelor râului Abrud şi un
debit salubru de circa 100 l/s, nivelul actual de captare a apelor din acest râu nu pare să
satisfacă nici cerinţa actuala.

•

Opţiunea 3: Captarea apei din râul Arieş la priza de la Gârde şi pompare printr-o
conductă separată nouă cu traseu paralel cu cel al conductei de la Roşia Poieni până la
acumularea existentă de la Roşia Poieni şi apoi pe traseul drumului ocolitor prin nord şi
traseului modificat al liniei de tensiune 110 kV. Aici sunt fezabile două variante: (i)
înlocuirea pompelor la captarea existentă de la Gârde sau (ii) construcţia unei captări
separate şi a unei staţii de pompe pe râul Arieş, probabil amonte faţă de cea existentă la
Gârde. Această opţiune poate presupune o serie de acorduri cu Roşia Poieni, respectiv
permisiunea de a utiliza o parte a licenţei lor de utilizare a apei, folosită doar parţial; şi
construirea unei conducte de-a lungul celor existente pentru Roşia Poieni, în perimetrul
concesionat de Roşia Poieni.

•

Opţiunea 4: Captarea apei din rezervoarele de la Roşia Poieni (amplasate mai sus de
uzina de preparare de la Roşia Poieni în care se pompează apă din captarea existentă
de la Gârde) printr-o conductă nouă până la Proiectul Roşia Montană. Opţiunea s-ar
baza în întregime pe capacitatea şi disponibilitatea exploatării de la Roşia Poieni de a
furniza apă necesară pentru Proiectul Roşia Montană.

•

Opţiunea 5: Negocierea unui acord cu Roşia Poieni pentru extinderea conductelor
existente până la staţia Roşia Montană. Prin această opţiune, Roşia Poieni ar deveni de
facto furnizorul de apă pentru Proiectul Roşia Montană. Ca şi opţiunile 3 şi 4, această
alternativă suferă de dependenţa prea mare de un terţ.

•

Opţiunea 6: Captare din râul Arieş în amonte de confluenţa Arieş-Abrud, construcţia unei
conducte noi până la Gura Roşiei (în lungul traseului abandonat de cale ferată de pe
malul stâng al Abrudului) şi o conductă nouă în lungul pârâului Roşia. Pe baza valorii
minime înregistrate a debitului zilnic al râului Arieş şi a debitelor maxime reale extrase,
Proiectul va dispune de o sursă de apă 100% fiabilă, lăsând disponibil în acelaşi timp un
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debit de trei ori mai mare decât debitul salubru prevăzut de Apele Române. Dacă
utilizatorii actuali ar extrage apă în cantităţile maxime autorizate, râul Arieş ar continua
să satisfacă toate cererile 96% din timp. Restul de 4% din timp reprezintă perioadele de
debit extrem de scăzut. Având în vedere că extracţia efectivă este de numai 16% din cea
autorizată, apare foarte probabil că va fi disponibil un debit suficient.
Traseele conductelor pentru aceste opţiuni sunt ilustrate în Planşa 5.4. Ele au fost
evaluate (v. Tabelul 5-27) şi ierarhizate cu ajutorul unei tehnici cu matrice ponderată, ale
cărei rezultate sunt prezentate în Tabelul 5-28
În baza acestei evaluări, a fost adoptată Opţiunea 6, ca singura cu adevărat
viabilă şi preferabilă, fiind descrisă şi în Secţiunea 4.1.2. Dependenţa prea mare de
continuitatea exploatării viabile de la Roşia Poieni nu este considerata durabilă, ceea ce
elimină Opţiunile 3, 4 şi 5. Opţiunea 2 presupune apă de calitate şi cantitate insuficiente şi
costuri de exploatare inacceptabil de ridicate (respectiv plată pentru tratarea apei), ceea ce
elimină necesitatea de analiză pentru Opţiunea 1.
6.4.1.4 Concluzii
Opţiunea preferată a fost deci evaluată ca singura acceptabilă pentru alimentarea cu
apă şi de aceea nu are sens să se efectueze evaluarea comparativă din perspectiva
mediului în raport cu opţiunile neviabile.
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Tabel 5-27.

Evaluarea alternativei privind alimentarea cu apă

Opţiunea

Descriere

1

Racord la conducta
existentă de 400 mm

Caracteristici
tehnice

Avantaj

1 staţie pompe, ~
285 m cădere (*),
~ 4,5 km conductă

Impact scăzut asupra mediului şi
probabil uşor de obţinut
autorizaţie
calitate de apă potabilă
Poate fi transformată relativ
rapid în Opţiunea 6, dacă
schimbările viitoare o cer,
profitând de un sistem gata
instalat

2

Captare din râul
Abrud

1 staţie pompe, ~
300 m cădere (*),
~ 4.8 km conductă

Eficienţă economică (capital şi
cheltuieli de expl. şi într. Relativ
reduse)
Independenţă sistem de
alimentare exploatat
independent, adică o mai mare
fiabilitate a alimentării

3

Captare din râul Arieş
la Gârde şi construcţia
unei conducte
separate

Mai multe staţii de
pompe

Calitate şi debit suficiente

~13 km conductă

Dezavantaj
Dependenţă de disponibilitatea
apei de uz municipal şi de
cererea viitoare la nivelul
municipalităţii.
Costuri de operare foarte mari
pentru plata apei gata tratate,
înlocuirea conductei, revizia
prizelor de apă şi modificări
majore ale staţiei de tratare
Debit insuficient în perioade de
secetă
Autorizare mai complexă
Calitate proastă a apei

Teren dificil, capital şi cheltuieli
de expl. şi într. mari
O pare din traseu pe teritoriul
exploatării Roşia Poieni
Probabil proces de autorizare
mai complex

4

5

6

Captarea apei din
rezervoarele existente
la Roşia Poieni

Probabil 1 staţie
pompe, ~ 7 km
conductă

Alimentare de la
Roşia Poieni

Probabil 1 staţie
pompe, ~ 7 km
conductă
(construită şi
exploatată de
Roşia Poieni)

Captare din râul Arieş
la Câmpeni
(confluenţă) şi
conductă separată de
alimentare a uzinei

Captare nouă şi
probabil 1 staţie
pompe, ~ 12 km
conductă

Calitate şi debit suficiente
Costuri de construcţie, operare
întreţinere moderate
Calitate şi debit suficiente
Cost iniţial şi de exploatare şi
întreţinere scăzut

Depinde de instalaţiile şi
bunăvoinţa de la Roşia Poieni –
fiabilitate redusă a alimentării
Depinde de instalaţiile şi
bunăvoinţa de la Roşia Poieni –
fiabilitate redusă a alimentării
Probabil costuri mari de
exploatare

Fiabilitate mare a sistemului
independent de alimentare cu
apă
Poate fi relativ uşor proiectat
pentru a profita de conducta
municipală de 400 mm ca sursă
de alimentare de urgenţă

Necesitatea gospodăririi atente
a apei în timp de secetă dacă şi
celelalte captări autorizate îşi
realizează cota de alimentare

Teren uşor şi traseu favorabil
pentru conductă în lungul CF
abandonate
Calitate bună a apei
Nota:
(*) Diferenţă de nivel aproximativă, fără a ţine cont de pierderile hidraulice; înălţimea reală asigurată de pompe ar putea fi mai
mare.
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Tabel 5-28.: Compararea alternativelor de alimentare cu apă

5

6

Flexibilitate
de adaptare la
condiţii în
schimbare

4

Fiabilitate/
Dependenţă
de terţi

3

Autorizare
Impact
asupra
mediului/
posibile
întârzieri

2

Costul de
operare

1

Punctaj
(100
Loc*
max)

Costul
investiţiei

Opţiunea

Parametri evaluaţi *

8

1

9

1

5

44

4

8

7

3

1

1

40

5

2

2

5

4

4

34

6

5

3

10

2

1

53

2

10

1

10

1

1

50

3

Captare din râul
Arieş la Câmpeni
(confluenţă) şi
conductă separată
de alimentare a
staţiei

7

9

8

10

10

85

1

Pondere acordată

20

20

20

30

10

Descriere

Racord la conducta
existentă de 400
mm
Captare din râul
Abrud

Captare din râul
Arieş la Gârde şi
construcţia unei
conducte separate
Captarea apei din
rezervoarele
existente la Roşia
Poieni
Alimentare de la
Roşia Poieni pe
bază de contract

6.4.2

Gospodărirea generală a apelor
Opţiunea preferabilă este descrisă în Capitolul 4.1, în Secţiunile 6.2 şi 6.3 şi poate
îndeplini toate obiectivele de gospodărire a apelor din Proiect şi anume:
• Asigurarea unei cantităţi suficiente de apă pentru operaţiunile tehnologice, minimizând în
acelaşi timp cererea de apă brută;
•

Menţinerea debitelor salubre în pârâurile Roşia şi Corna;

•

Menţinerea pe cât posibil a separării între apele curate şi apele poluate;

•

Asigurarea parametrilor reglementari ai apelor înainte de evacuare;

•

Asigurarea capacităţii de retenţie a două fenomene de viitură maximă probabilă (VMP) în
sistemul iazului de decantare;

•

Asigurarea opţiunilor de tratare a concentraţiilor reduse de cianură în perioadele de
întrerupere temporară sau închidere, inclusiv pentru apele transferate din valea Cornei în
sistemul de cariere în perioadele în care poate fi necesară evacuarea apelor pentru a
corecta un surplus în bilanţul apei.
Secţiunea 6: Alternative pentru alte componente ale Proiectului
Pagina 99 din 117

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

Acestea sunt sintetizate în Planşa 4.1.18 (Cap 4.1).
Opţiunile alternative privind tehnologia de tratare a apei sunt descrise în secţiunea
4.6 a acestui capitol, iar opţiunea preferabiă în Capitolul 2. din Raportul la Studiul EIM.
Pe parcursul dezvoltării acestei opţiuni preferabile au fost analizate şi în final
respinse mai multe strategii (A-F) de gospodărire a apei. Acestea sunt descrise în
continuare şi prezentate sintetic în Planşele 5.10(A –F), şi Tabelul 5-27. Opţiunea preferabilă
este o variantă apropiată de Strategia F.
STRATEGIA A (Planşa 5.10 A)
Condiţii normale de funcţionare
• Apa din iazul de decantare a sterilului şi din sistemul secundar de retenţie este reţinută şi
recirculat în proces. Singura excepţie ar fi în perioada de optimizare a sistemului de
epurare biologică semi-pasivă care va fi elaborat în faza de exploatare şi utilizat în faza
de închidere pentru tratarea exfiltraţiilor din iaz.
•

Evacuări de ape acide epurate în văile Roşia sau Corna.

•

Apa epurată la staţia de epurare a apelor acide este utilizată pentru suplimentarea
debitelor salubre ale pâraielor Roşia şi Corna.

•

Include premisa că pot fi negociate valori de evacuare specifice pentru calciu, sulfat şi
TSD.

Condiţii de fenomene extreme
• Mici depăşiri pe termen scurt în timpul unor perioade de precipitaţii mari nu vor avea
impact asupra emisarului (râul Abrud).
•

Sunt previzionate mici depăşiri ale valorilor normate pentru fier şi pH în apele evacuate
din iazul Cetate în timpul unui fenomen extrem cu probabilitate de apariţie de peste 200
ani.

•

Iazul de decantare asigură reţinerea cantităţilor de apă în cazul fenomenelor extreme
(PMP). În cazul unui fenomen PMP se poate întrevedea evacuarea unei părţi din excesul
de apă după epurare.

Închidere
• Exfiltraţiile din iaz vor fi evacuate printr-un sistem semi-pasiv destinat să reducă
compuşii cu azot, între care cianura, şi să epureze unele metale şi sulfaţii.
•

În efluentul tehnologic de la uzină există şi calciu, sulfat şi TSD la niveluri care depăşesc
standardul NTPA001 şi necesită limite de evacuare specifice. Vor trebui reduse nivelurile
de sulfat şi TSD, dar nu va fi posibil să se respecte constant valorile NTPA001.

•

Apa lacurilor de carieră va trebui epurată printr-o combinaţie de epurări active şi pasive
in situ şi de epurare şi evacuare în afară după necesităţi (de ex. pentru asigurarea
debitelor de servitute). Epurarea pasivă in situ şi ex situ pe termen lung va fi utilizată şi
pentru evacuarea apelor după ce apa din lacurile de carieră va atinge echilibrul hidraulic.

•

Restul surselor de ape de mină vor fi dirijate spre sistemul lacurilor de carieră.

•

Standardele negociate vor permite implementarea epurării biologice semi-pasive în
condiţiile închiderii.

Această strategie a fost respinsă deoarece nu realizează o conformare deplină
cu prevederile NTPA001 şi exploatarea ar depinde de o relaxare specială a acestor
standarde pentru acest amplasament.
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STRATEGIA B (Planşa 5.10 B)
•

Aceeaşi ca şi Strategia A, dar în plus cu:
iazuri de epurare finală pe malul râului Arieş.

•

capacitate de retenţia a 2 VMP în iazul de decantare

•

nivel de exploatare mai coborât în iazul Cetate

•

construirea unui deversor de calcar pe barajul Cetate.

Condiţii normale de funcţionare
• Apa acidă epurată este pompată în iazurile de epurare finală şi amestec cu apa râului
Arieş înainte de evacuare.
•

Captare suplimentară de apă din Arieş pe amplasament pentru compensarea debitelor
salubre după caz.

•

Reutilizarea pe amplasament a apelor acide epurate ar fi optimizată în măsura
posibilului.

•

Nu ar fi modificată exploatarea iazului de decantare şi a sistemului secundar de retenţie
(dacă nu sunt negociate standarde specifice amplasamentului probabil că nu ar fi viabil).

Condiţii de fenomene extreme
• Modelarea indică pentru un nivel normal de exploatare în SSR (necesar pentru
menţinerea cuvetei hidraulice) nu ar fi depăşite normele NTPA001 în caz de fenomen
meteo extrem, care să ducă la revărsarea peste barajul SSR.
•

Modelarea arată că la un nivel de exploatare mai redus al iazului Cetate, deversările în
caz de fenomen meteo s-ar încadra în valorile standard cu posibila excepţie a valorii pH.

•

La un nivel de exploatare mai redus al iazului Cetate, deversările în caz de fenomen
meteo nu ar avea loc decât la un fenomen în 24 h cu probabilitate de 1:10000 ani.

•

Deversoarele de la barajele Cetate şi SSR vor fi din calcar, ca măsură de ameliorare a
pH-ului în caz de fenomen extrem.

•

În realitate, pH-ul ploii este mai mic decât cel prevăzut de NTPA001 şi în cel mai extrem
fenomen şiroirile nu ar respecta standardul NTPA001 pentru pH indiferent de prezenţa
sau absenţa unor forme de impact în zona în care au loc.

Închidere
• Exfiltraţiile din iazul de decantare vor fi pompate în sistemul de lacuri de carieră până
când vor întruni condiţiile standard sau vor putea fi epurate în mod fiabil în sistemul
pasiv/semi-pasiv.
•

Evacuările epurate din lacurile de carieră vor ajunge în iazurile de epurare finală de pe
Arieş până când epurarea in situ va reduce valorile sulfaţilor şi altor constituenţi, astfel
încât să poată evacua direct sau prin intermediul epurării finale pasive/ semi-pasive.

•

Nivel mai însemnat de angajamente după închidere decât în cazul Planului A.

Această strategie a fost respinsă deoarece concentraţiile conforme NTPA 001
nu pot fi realizate decât prin diluţie cu apele emisarului (râul Arieş) Aceasta
contravine normelor NTPA001.
STRATEGIA C (Planşa 5.10 C)
Aceeaşi cu Strategia B, dar cu o acumulare de apă brută sub barajul Cetate şi
renunţarea la iazurile de amestec de pe Arieş.
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Condiţii normale de funcţionare
• Acumularea de apă brută ar putea reţine aproximativ 2mil. m3 de apă brută pompată din
Arieş la intrarea în funcţiune şi pe timpul exploatării acumularea ar conţine apă din Arieş,
ape deviate din valea Roşiei şi efluent epurat din staţia de epurare ape acide. (Trebuie
evaluată capacitatea văii Roşiei de a conţine o astfel de structură.)
•

Reciclarea efluentului de ape acide epurate ar fi sporită prin evacuarea în acumularea de
apă brută.

•

Amestecul de efluent de epurare, apă brută din Arieş şi cursuri de apă deviate va fi
necesar pentru asigurarea calităţii apei brute pentru diferite utilizări.

•

Excesul de apă din acumulare ar fi evacuat în valea Roşiei.

•

Acumularea de apă brută ar fi sursa debitelor de servitute, apei de amestec pentru
reactivi şi eventual apă potabilă şi ca atare va trebui să aibă calitatea corespunzătoare.

•

Calitatea se va menţine prin controlul debitului de intrare din Arieş.

•

Iazul de decantare nu va mai fi utilizat ca sursă de apă iniţială şi ar putea fi analizat dacă
ar fi viabilă modificarea barajului de amorsare pentru a elimina miezul de argilă. Însă vor
trebui analizate exfiltraţiile în primii ani, cât timp iazul va fi aproape de peretele barajului.

Condiţii de fenomene extreme
• Aceleaşi condiţii pentru situaţii neprevăzute ca şi în Strategia B, doar că punctul de
amestec al evacuărilor din iazul Cetate în caz de deversare va fi acumularea de apă
brută.
Închidere
• La fel ca la Strategia B, doar că se va pompa mai mult din Arieş.
•

În faza de închidere, amestecul de apă din Arieş va fi mai direct pentru diluarea evacuării
de la staţia de epurare. Nu există cerere de apă brută pentru amplasament.

Şi această strategie a fost respinsă ca şi Strategia B, deoarece concentraţiile
conforme NTPA 001 nu pot fi realizate decât prin diluţie cu apele receptorului (râul
Arieş), chiar dacă acest lucru se face în apropierea iazului de captare a apelor Cetate.
Noua acumulare va necesita de asemenea construcţia unui baraj şi ocuparea unei
suprafeţe întinse.
STRATEGIA D (Planşa 5.10 D)
Aceasta include instalarea unei staţii cu Osmoză Inversă (OI) în afara staţiei de
epurare pentru ape acide. Staţia OI se va afla în aval de SE ape acide şi va funcţiona ca
treaptă secundară (finisare) (respectiv pentru epurarea sulfaţilor şi a TSD).
Condiţii normale de funcţionare
• Există două opţiuni de utilizare a staţiei.
1. Epurarea unei fracţii minime a efluentului SE ape acide şi amestecarea acestuia cu
restul pentru obţinerea diluţiei în evacuarea finală la valori mai mici decât cele din
standard - Opţiunea D1.
2. Epurarea unei porţiuni mari sau în totalitate a efluentului pentru a produce o apă de
calitate superioară pentru utilizări potabile şi similare (apă de amestec reactivi). Aceasta
ar putea reduce cererea de apă brută din Arieş până la cantitatea necesară pentru
menţinerea bilanţului apei – Opţiunea D2.
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•

Opţiunea D1:
• Două treimi până la trei sferturi din efluentul SE ape acide ar trebui epurate şi
reamestecate cu restul pentru a se reduce concentraţiile de sulfat sub valoarea de
600 mg/l (respectiv 490 m3/h).
• Durata membranelor ar putea fi prelungită numai dacă staţia va funcţiona exclusiv
atunci când evacuarea este necesară pentru menţinerea bilanţului apei. Pentru
menţinerea debitului salubru ar putea fi utilizată fie apă brută din Arieş, fie efluentul
staţiei (trebuie făcută o comparare de cost al pompării apei din râu faţă de costul
de funcţionare şi întreţinere a staţiei OI).

•

Opţiunea D2:
• Staţia OI ar funcţiona continuu pentru a asigura apă potabilă, apă de amestec
pentru reactivi şi debite salubre; dar debitul ar putea fi redus dacă debitele
nepotabile ar putea fi asigurate de SE ape acide.
• Vânzarea apei către utilizatori externi (eventul cu preţ scăzut) ar putea contribui la
compensarea costurilor de operare.
• Reziduurile (saramura) de la staţia OI vor trebui gospodărite fie în iazuri de
evaporare fie prin eliminare sau vânzare în afara amplasamentului. Exploatarea
iazurilor de evaporare ar necesita încălzire (distilare).
• SE ape acide ar fi treapta de pre-epurare care ar prelungi durata de exploatare a
membranei dacă s-ar putea menţine o concentraţie redusă a calciului. O parte din
evacuarea de la SE ape acide, înainte de intrarea în staţia OI ar putea fi utilizată
pe amplasament ca apă nepotabilă.
• La nevoie, epurarea cu OI ar avea eficacitate în tratarea directă a exfiltraţiilor din
iazul de decantare pentru a îndepărta cianura şi compuşii cu azot precum şi
sulfatul, calciul şi TSD.
• Pentru această strategie trebuie evaluate versiuni diferite ale procesului de OI, ca
şi unele tehnologii de schimb ionic.

Condiţii de fenomene extreme
• Situaţiile neprevăzute în caz de fenomen meteo la fel ca la Strategia B.
Închidere
• Exfiltraţiile din iazul de decantare pompate în sistemul de lacuri de carieră până când vor
întruni condiţiile standard sau vor putea fi epurate în sistemul pasiv/semi-pasiv.
•

Exfiltraţiile ar trebui amestecate cu apa din lacurile de carieră dirijate spre SE ape acide
în vederea reducerii calciului.

•

Evacuările din lacurile de carieră trecute prin staţia ape acide/OI până când epurarea in
situ va reduce valorile sulfaţilor şi altor constituenţi, astfel încât să poată evacua direct
sau prin intermediul epurării finale pasive/ semi-pasive.

Această strategie a fost respinsă datorită costului ridicat al instalaţiei OI şi introducerii
unor noi tipuri de deşeuri care necesită tratament special, respectiv eliminarea saramurii
reziduale.
STRATEGIA E (Planşa 5.10 E)
Aceasta constă dintr-o staţie OI fără pre-epurare (fără staţie de var). Prin testări mai
aprofundate s-a constatat că staţia de epurare poate fi eliminată cu totul şi înlocuită cu o
instalaţie OI (cu sau fără treaptă de pre-epurare).
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Condiţii normale de funcţionare
• Aceleaşi ca şi Strategia D, dar fără SE ape acide. Separarea şi reamestecarea apei
epurate ar fi mai dificilă datorită concentraţiilor mai variabile în influent, ceea ce face mai
probabilă necesitatea epurării întregului flux.
Condiţii de fenomene extreme
• Situaţiile neprevăzute în caz de fenomen meteo la fel ca la Strategia B.
Închidere
• Exfiltraţiile din iazul de decantare pompate în sistemul de lacuri de carieră până când vor
întruni condiţiile standard sau vor putea fi epurate în sistemul pasiv/semi-pasiv (la fel ca
la Strategia D).
•

Evacuările din lacurile de carieră trecute prin staţia ape acide/OI până când epurarea in
situ va reduce valorile sulfaţilor şi altor constituenţi, astfel încât să poată evacua direct
sau prin intermediul epurării finale pasive/ semi-pasive.

Această strategie a fost respinsă datorită costului ridicat al instalaţiei OI şi
introducerii unor noi probleme de gospodărire a deşeurilor legate de saramura
reziduală.
STRATEGIA F (Planşa 5.10 F)
Strategia F constă dintr-o staţie de epurare a apelor acide cu treaptă secundară, ca
de exemplu precipitare chimică a sulfaţilor cu bariu.
Condiţii normale de funcţionare
• Treapta secundară poate consta din bazin de amestec, precipitare şi sedimentare.
•

Nămolul de sulfat de bariu trebuie gestionat. Posibil să fie un produs vandabil – dar
puritatea trebuie să fie adecvată.

•

Trebuie să se confirme dacă prin epurarea secundară se obţine şi o reducere a TSD la
valori sub valoarea standard.

•

Costul instalaţiei şi reactivilor ar putea depăşi pe cel al OI.

Condiţii de fenomene extreme
• Situaţiile neprevăzute în caz de fenomen meteo la fel ca la Strategia B.
Închidere
• Aceleaşi ca la Strategia D.
Opţiunea preferată este o variantă a Strategiei F fără pomparea directă a apei
de compensare a debitelor în pârâurile Roşia şi Corna din Arieş.
Concluzii
Numai strategiile E şi F sunt acceptabile deoarece sunt singurele care respectă
standardul de evacuare fără a recurge la diluţie cu ape curate. Strategiile E şi F sunt
similare, dar Strategia F este preferabilă deoarece previne crearea unui flux de deşeuri care
să necesite o tratare specială. Din aceste motive nu este cazul să se facă o analiză de
mediu comparativă cu celelalte strategii de gospodărire a apelor.
Opţiunea preferată (Planşa 4.1.18 . Cap 4.1) diferă de Strategia F prin aceea ca
restrânge utilizarea apei din Arieş la compensarea debitelor în pârâurile Roşia şi Corna
numai în condiţii de secetă avansată.
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Tabel 5-29.
Strategia

Strategii alternative de management al apei
Descriere

Obiectiv de conformare

Comentarii

A

SE ape acide cu evacuare în văile Roşia sau Corna.

NTPA001 cu standarde modificate pentru
CN, Ca; sulfat, TSD

Include premisa că pot fi negociate valori de evacuare specifice pentru calciu, sulfat şi TSD.
Respinsă deoarece nu realizează o conformare deplină cu prevederile NTPA001 şi
exploatarea ar depinde de o relaxare specială a acestor standarde pentru acest amplasament.

B

La fel ca A, dar cu iazuri de amestec pe malul Arieşului,
capacitate de retenţie a 2 VMP în iazul de decantare, nivel
mai scăzut de exploatare în iazul Cetate şi SSR şi deversor
de calcar la barajul Cetate

Respectarea tuturor cerinţelor NTPA001
pt. condiţii normale de operare şi evacuări
în caz de precipitaţii mari

Necesită diluţie activă de încadrare în valorile N la SE ape acide. Respinsă deoarece
concentraţiile conforme NTPA 001 nu pot fi realizate decât prin diluţie cu apele emisarului
(râul Arieş) Aceasta contravine normelor NTPA001.

C

La fel ca B, dar cu construcţia unei acumulări de apă brută
construită în aval de iazul Cetate pentru circa 2M m3 apă
brută pompată din Arieş. Acumularea de apă brută ar fi sursa
debitelor de servitute, apei de amestec pentru reactivi, apă
pentru incendii şi eventual apă potabilă.

Respectarea tuturor cerinţelor NTPA001
pt. condiţii normale de operare şi evacuări
în caz de precipitaţii mari

Elaborată pentru respectarea NTPA001 în condiţii de funcţionare normală ca şi de evacuări în
caz de precipitaţii mari. Totuşi rămâne un sistem bazat pe diluţie. Ar trebui analizată
modificarea barajului iniţial al iazului de decantare în sensul eliminării nucleului de argilă trebuie analizate exfiltraţiile în primii ani, cât timp iazul va fi aproape de peretele barajului.
Respinsă, deoarece concentraţiile conforme NTPA 001 nu pot fi realizate decât prin diluţie cu
apele emisarului (râul Arieş), chiar dacă acest lucru se face în apropierea iazului de captare a
apelor Cetate. Noua acumulare va necesita de asemenea construcţia unui baraj şi ocuparea
unei suprafeţe întinse.

D

La fel ca Strategia A cu staţie OI în plus faţă de staţia de
tratare cu var.

Respectarea tuturor cerinţelor NTPA001
pt. condiţii normale de operare şi evacuări
în caz de precipitaţii mari

Instalaţia OI ar fi adăugată în continuarea celei cu var pentru a trata sulfaţi, calciu şi TSD.
Reziduurile de la staţie vor trebui gospodărite (saramura) fie în iazuri de evaporare, iazul de
decantare fie eliminare în afara amplasamentului. Respinsă datorită costului ridicat al
instalaţiei OI şi introducerii unor forme suplimentare de impact legat de deşeurilor prin
eliminarea saramurii reziduale.

E

La fel ca Strategia A cu staţie OI şi pre-epurare (fără tratare
cu var).

Respectarea tuturor cerinţelor NTPA001
pt. condiţii normale de operare şi evacuări
în caz de precipitaţii mari

Prin testări mai aprofundate s-a constatat că staţia de epurare poate fi eliminată cu totul şi
înlocuită cu o instalaţie OI. v. alte comentarii la Strategia D. Respinsă datorită costului ridicat
al instalaţiei OI şi introducerii unor forme suplimentare de impact legat de deşeurilor prin
eliminarea saramurii reziduale

F

În bazinul văii Corna, iazul de decantare va fi proiectat să
reţină 2 VMP. La nevoie, excesul de apă din iaz va fi pompat
prin staţia de epurare pentru a realiza valorile de evacuare din
NTPA001. Iazul SSR va trebui exploatat cu un nivel suficient
de scăzut pentru a permite diluţia cu ape meteorice naturale
până la valorile NTPA001 pentru orice ape evacuate prin
deversor.. În bazinul Roşiei, sistemele primar şi secundar de
epurare a apelor acide vor fi proiectate pentru respectarea
standardului NTPA001 în condiţii normale de operare. Iazul
Cetate va trebui exploatat cu un nivel suficient de scăzut
pentru a permite diluţia cu ape meteorice naturale până la
valorile NTPA001.

Respectarea tuturor cerinţelor NTPA001
pt. condiţii normale de operare şi evacuări
în caz de precipitaţii mari

Alte trepte secundare de epurare ar putea fi optimizarea dozării pH şi adăugării de var pentru
reducerea concentraţiilor de calciu în evacuare, adăugarea de bariu şi carbonat de sodiu
pentru precipitarea sulfatului şi calciului Treapta secundară ar fi proiectată pentru respectarea
condiţiilor NTPA001. Dar, pentru situaţii neprevăzute în chimia influentului, se va planifica
amestecul cu cantităţi limitate de apă brută pentru a se respecta NTPA001. Opţiunea
preferată este o variantă a Planului F fără pomparea directă a apei de compensare a debitelor
în pâraiele Roşia şi Corna din Arieş.
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6.5

Alternative de alimentare cu energie

Opţiunile de alimentare cu energie pentru Proiectul Roşia Montană includ
următoarele:
• Centrală electrică proprie: RMGC poate construi o centrală nouă alimentată cu gaze sau
cărbune pentru furnizarea de energie pentru exploatarea minieră: Această alternativă
este costisitoare şi ar crea impact de mediu şi social nedorit, având în vedere
supracapacitatea existentă în prezent, descrisă în Secţiunea 4.10 din Raportul la Studiul
EIM.
•

Obţinere de energie prin ofertă de piaţă: RMGC ar putea lansa o licitaţie pentru
obţinerea celei mai avantajoase oferte de la furnizorii autorizaţi. Aceasta este însă o
opţiune dificilă în condiţiile actuale ale pieţei din România şi deci a fost respinsă ca
alternativă de alimentare cu energie.

•

Obţinerea energiei de la Electrica: Se poate obţine energie de la Electrica în calitate de
„client cu franciză” la tariful reglementat, sau RMGC poate obţine acreditare în calitate
de „consumator eligibil” şi negocia un contract de furnizare (tot cu Electrica).

Obţinerea energiei de la Electrica (cu prevederea unui sistem diesel de
alimentare de rezervă în situaţii urgenţă pentru sistemele critice de pe amplasament)
este considerată alternativa cea mai viabilă pentru Proiectul Roşia Montană. În prezent
există un surplus de capacitate, astfel că este preferabil ca Proiectul să cumpere energie în
loc să obţină autorizaţii şi să construiască o centrală proprie, mai ales având în vedere gama
largă de forme de impact asupra mediului şi social asociate construcţiei şi funcţionării unei
asemenea centrale. De asemenea, Electrica operează deja o linie aeriană de înaltă tensiune
de 110 kV, de la Zlatna către Roşia Poieni, care intersectează perimetrul Proiectului.
Această linie are capacitatea de a satisface atât cerinţele existente, cât şi pe cele
prognozate ale Proiectului.
Linia de înaltă tensiune existentă va fi reamplasată la marginea de vest a zonei
Proiectului (pentru a evita traversarea drumurilor de transport pentru minereu) şi va fi
construită o linie scurtă de derivaţie care se va lega la staţia de transformare din incinta
uzinei. Energia electrică va fi distribuită în cadrul amplasamentului la tensiunea de 20 kV.
Liniile aeriene vor fi principala metodă de distribuţie, dar vor fi instalate şi cabluri îngropate în
zonele intens circulate, după cum va fi cazul. Exploatarea va avea un consum mediu de
energie de aproximativ 50 MW, cu o cerere de vârf de 55MW. Monitorizarea sistemelor
electrice primare şi a integrităţii staţiei de transformare va fi efectuată zilnic pe parcursul
operaţiilor miniere. Vor fi asigurate generatoare de putere pentru activitate în situaţii de
urgenţă la uzina de prelucrare (v. Planuri ESMS, Plan G Plan de management a cianurii) şi
în alte instalaţii cu rol critic.
Analiza comparativă a impactului asupra mediului al acestor două opţiuni de bază
este prezentată în Tabelul 5-30.
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Tabel 5-30.

Impactul opţiunilor alternative viabile de alimentare cu energie
comparativ cu opţiunea selectată

Aspecte de
mediu

Opţiuni
Centrală proprie

Debitele şi calitatea
apei

Impact prin cererea de apă de răcire; potenţial dereglare
de debit şi contaminare a apei prin şiroiri din zonele
operaţionale

Calitatea aerului
Zgomote şi vibraţii

Emisiile centralei se adaugă la impactul local
Sunt introduse surse în fazele de construcţie şi
funcţionare
Ocuparea de noi terenuri cu impact direct asupra solului;
potenţial depuneri din emisii aeriene
Ocuparea de teren cu impact asupra habitatelor
Impact vizual
Posibile noi locuri de muncă locale şi potenţial de utilizare
după închiderea exploatării

Sol
Biodiversitate
Peisaj
Aspecte socioeconomice
Patrimoniu cultural
Aspecte de
transport
Impact
transfrontiera

6.6

Ocuparea de teren poate avea implicaţii
Impact adiţional semnificativ al traficului pe timpul
construcţiei şi exploatării
Nu există probleme deosebite

Achiziţionarea
energiei de la un
furnizor existent
Creştere marginală a
impactului prin creşterea
producţiei în centralele
existente
Ca mai sus
Ca mai sus
Nici un impact
Nici un impact
Nici un impact
Extinderea reţelei de
distribuţie poate deveni
inutilizabilă după închidere
Nici un impact
Nici un impact

Alternative de furnizare a rocilor de construcţie

Agregatele necesare pentru construcţia Proiectului sunt extrase din carierele de pe
amplasament. Consumul de agregate va fi maxim în faza de construcţie. O evaluare a
disponibilului de agregate în cadrul amplasamentului a pus în evidenţă un posibil deficit de
roci negeneratoare de ape acide în faze critice ale construcţiei. Pentru a rezolva deficitul de
astfel de roci (gresii, calcare sau andezite) trebuie luate în considerare surse alternative de
material de pe amplasament şi din afara acestuia.
Au fost identificate patru surse de aprovizionare cu agregate de construcţie pentru
barajul Corna şi barajele de gospodărire a apei, ca şi pentru lucrările geotehnice şi
producerea betoanelor. Acestea sunt trei cariere (cariera Şulei, o porţiune de calcar la zi şi
cariera Pârâul Porcului) şi decopertarea exploatării de suprafaţă Planşa 5.5. Deşi carierele
regionale existente (de ex. cariera minei de cupru de la Roşia Poieni, cariera Roşioara, sau
cea de la Almaşu Mare) ar putea fi utilizate ca surse de rezervă, alternativa preferabilă
este aceea de a folosi resursele de pe amplasament pentru a obţine agregate peste
volumul programat prin planul de exploatare, cu condiţia să poată fi obţinute volumele
necesare atunci când este nevoie.
Utilizarea carierelor de pe amplasament elimină impactul creat de transport şi alte
forme de impact asociate utilizării surselor din afară. Dintre amplasamentele analizate în
perimetrul Proiectului, locurile preferate pentru amenajarea carierelor sunt La Pârâul
Porcului şi Şulei. Alegerea ţine cont de preferinţa de a utiliza terenuri afectate anterior. Sunt
necesare ambele cariere deoarece andezitele din cariera Şulei nu pot fi utilizate ca sursă de
agregate. Ele însă pot asigura volumele necesare de roci de construcţie unde este nevoie
de material negenerator de acid. Cariera La Pârâul Porcului poate asigura volumul necesar
de gresii pentru prepararea betoanelor, agregat de fundaţie pentru drumuri, agregate pentru
construcţia barajului din anrocamente şi pregătirea fundaţiei construcţiei uzinei de
prelucrare. Carierele Şulei şi La Pârâul Porcului sunt deci considerate alternativa preferată.
Au fost analizate alternative faţă de carierele Şulei şi La Pârâul Porcului, între
care excavarea diferitelor aflorimente de calcar din apropierea zonei Proiectului, sau
utilizarea materialelor din decopertarea carierelor. Aceste alternative au fost respinse
Secţiunea 6: Alternative pentru alte componente ale Proiectului
Pagina 107 din 117

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

deoarece calitatea agregatelor de pe aceste amplasamente nu întruneşte exigenţele
folosinţei avute în vedere.
Conform celor de mai sus, selectarea sub-opţiunilor preferabile pentru cariera de pe
amplasament a stat la baza adecvării materialului, deoarece toate amplasamentele se află
într-un context de mediu similar cu risc minim de impact semnificativ. În Tabelul 5-31. este
prezentată sumar evaluarea comparativă de mediu a celor două opţiuni principale de surse
de agregate de pe amplasament şi din afară.
Tabel 5-31.

Impactul opţiunilor privind aprovizionarea din cariere de piatră
comparativ cu opţiunea selectată

Aspecte de
mediu

Opţiuni
Sursă de agregate pe amplasament

Debitele şi
calitatea apei

Potenţial impact al ocupării terenurilor şi şiroiri din
zone operaţionale

Calitatea
aerului
Zgomote şi
vibraţii
Sol

Potenţial impact al activităţii în cariere şi transportul
materialelor
Potenţial impact al activităţii în cariere inclusiv puşcări
şi transportul materialelor
Ocuparea de teren suplimentar cu impact asupra
solului
Ocuparea de teren cu impact asupra habitatelor
Impact vizual
Neutru în perspectiva impactului socio-economic

Biodiversitate
Peisaj
Aspecte
socioeconomice
Patrimoniu
cultural
Aspecte de
transport
Impact
transfrontiera

Ocuparea de teren poate avea implicaţii

Nici un impact

Sursă de agregate în afara
amplasamentului
Acelaşi impact potenţial ca şi sursele
de pe amplasament, dar se
presupune o carieră autorizată, cu
măsuri de protecţie a mediului
Ca mai sus
Ca mai sus
Ca mai sus
Ca mai sus
Impactul există deja

Acelaşi impact potenţial ca şi sursele
de pe amplasament, dar se
presupune o carieră autorizată, cu
măsuri de protecţie a mediului
Impact adiţional semnificativ legat de
transportul rocilor pe drumuri publice

Nu există probleme de impact transfrontiera
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7 Alternative de închidere a Proiectului
7.1

Abordare

Sunt posibile numeroase opţiuni de elaborare a unei strategii adecvate de închidere
a exploatării proiectate la Roşia Montană. Abordarea generală a închiderii şi reabilitării
exploatării a fost prezentată în Planul de management pentru inchiderea activitatii miniere şi
refacerea mediului. Alternativele de închidere a minei prezentate în continuare vor fi
descrise pe baza următoarelor considerente:
Alternativele se vor baza pe următoarele obiective principale:
• cele patru cariere pentru exploatare de suprafaţă;
•

sistemul iazului de decantare;

•

haldele de roci sterile.

Măsurile de depoluare a spaţiilor de producţie inclusiv îndepărtarea clădirilor,
structurilor de suprafaţă, materialelor şi echipamentelor uzate, îndepărtarea substanţelor
periculoase şi desemnate, demolarea structurilor din beton şi curăţarea suprafeţei, sunt
măsuri evidente de remediere şi de obicei nu există alternative reale pentru activităţile
descrise în Planul de management pentru inchiderea activitatii miniere şi refacerea mediului
ca opţiune preferabilă de remediere.
Alternativele trebuie să îndeplinească cerinţele generale şi minime pentru închidere.
Potrivit reglementărilor UE şi internaţionale, reabilitarea este „tratarea terenurilor afectate de
o instalaţie de deşeuri astfel încât să revină la o stare satisfăcătoare, cu atenţie deosebită
acordată calităţii solului, speciilor sălbatice, habitatelor naturale, sistemelor de ape dulci,
peisajului şi utilizărilor benefice corespunzătoare (v. Planul de management pentru
inchiderea activitatii miniere şi refacerea mediului) Opţiunile care nu respectă ghidurile şi
reglementările naţionale şi UE/internaţionale nu reprezintă alternative valabile pentru o
discuţie în acest context. Este cazul mai ales pentru alternativele „zero” sau „nici o acţiune”
care nu reprezintă opţiuni valabile pentru închidere.
Alternativele discutate trebuie să fie alternative semnificative (respectiv nu variaţii
minore).

7.2

Închiderea carierelor

Opţiuni
Opţiunile de închidere a carierelor pot fi deosebite în primul rând conform gradului de
umplere cu roci, după cum urmează:
• “BC”: umplere completă, prin transferarea sterilului, inclusiv cu construcţia unui strat de
acoperire cu sol
7.2.1

•

“BP”: umplere parţială şi acoperire cu sol

•

“F”: fără umplere, inundarea carierei, ducând la apariţia unui lac de carieră.

•

Variantele a) şi b) pot fi deosebite în continuare după:
măsuri adiţionale de control la sursă implementate o dată cu tehnologia mutării, de ex.
separarea rocilor sterile pe categorii şi/sau adăugarea de substanţe alcaline.

•

proiectul de acoperire.

Variantele b) şi c) pot fi diferenţiate din punct de vedere al stabilizării suplimentare
/măsurilor de remediere pentru pereţii carierei.
Deoarece există patru cariere care trebuie închise şi remediate, alternativele pentru
fiecare nu pot fi discutate independent, ci trebuie privite ca o strategie integrată de închidere.
Aceasta este abordarea uzuală şi BAT pentru proiecte de închidere a exploatărilor miniere
mari.
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Strategia de remediere preferată
Opţiunea de remediere preferată pentru carierele din Proiectul Roşia Montană este o
strategie de umplere progresivă/refacere, constând din (a) umplerea completă a carierei
Jig, (b) umplerea parţială a carierelor Orlea şi Cârnic, toate prin transfer de material şi (c)
inundarea carierei Cetate. Carierele Jig, Orlea şi Cârnic vor fi acoperite cu un covor de sol şi
vegetaţie.
Datorită regimului de umplere, care constă din plasarea la baza a materialelor
potenţial generatoare de ape acide şi acoperirea lor cu cel puţin 10 metri de material
negenerator de ape acide, posibilitatea de generare a acizilor va fi redusă (v. Planul de
management pentru inchiderea activitatii miniere şi refacerea mediului). De aceea,
proiectarea acoperirii carierelor Jig, Orlea şi Cârnic prevede un strat subţire de acoperire
constând din.
• 10 cm sol fertil;
7.2.2

•

20 cm subsol de material argilos;

Discutarea alternativelor
Alternativele posibile vor fi discutate pentru fiecare carieră. Au fost analizate
următoarele alternative:

7.2.3

BC1

umplere completă, prin transferarea sterilului, inclusiv cu separarea rocilor pe categorii
şi construcţia unui strat simplu, subţire, de acoperire, cu sol gros de 30 cm

BC2

umplere completă, prin transferarea sterilului, fără separarea rocilor pe categorii,
construcţia unui strat de acoperire cu sol şi vegetaţie care să acţioneze ca barieră de
oxigen, constând din 10 cm sol fertil, 80-140 cm subsol şi 30-40 cm strat de argilă
compactată

BP1d

umplere parţială, prin transferarea sterilului sau mutarea depozitelor de steril, inclusiv
cu separarea rocilor pe categorii, construcţia unui strat simplu, subţire de acoperire cu
sol gros de 30 cm şi asigurarea drenajului liber

BP1w

umplere parţială, prin transferarea sterilului sau mutarea depozitelor de steril, inclusiv
cu separarea rocilor pe categorii, construcţia unui strat simplu, subţire de acoperire cu
sol gros de 30 cm şi implementarea unui iaz sau zone umede deasupra umpluturii

BP2d

umplere completă, prin transferarea sterilului sau mutarea depozitelor de steril, fără
separarea rocilor pe categorii, construcţia unui strat de acoperire cu sol şi vegetaţie
care să acţioneze ca barieră de oxigen, constând din 10 cm sol fertil, 80-140 cm
subsol şi 30-40 cm strat de argilă compactată, care să asigure scurgerea liberă pe
suprafaţă

BP2w

umplere parţială, prin transferarea sterilului sau mutarea depozitelor de steril, fără
separarea rocilor pe categorii, construcţia unui strat de acoperire cu sol şi vegetaţie
care să acţioneze ca barieră de oxigen, constând din 10 cm sol fertil, 80-140 cm
subsol şi 30-40 cm strat de argilă compactată, implementarea unui iaz sau zone
umede deasupra umpluturii

F

fără umplere, inundarea carierei, ducând la apariţia unui lac de carieră.

Pentru cariera Jig a fost aleasă opţiunea BC-1 ca variantă preferabilă. Cariera Jig va
fi complet umplută printr-un sistem de separare a rocilor, apoi va fi acoperită cu sol şi
vegetaţie. Ea se va contopi aproape perfect în peisajul înconjurător şi va fi probabil abia
vizibilă ca vestigiu de activitate minieră. Opţiunea presupune cea mai bună asigurare pasivă
din punct de vedere al prevenirii generării de ape de mină şi presupune cele mai mici eforturi
de întreţinere după închidere. Utilizările ulterioare sunt aceleaşi ca şi pentru peisajul
înconjurător.
Alternativa BC-2 nu este preferabilă din următoarele motive:
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•

această alternativă este mai costisitoare comparativ cu BC-1 datorită stratului de
acoperire mai gros construit şi

•

separarea rocilor potrivit potenţialului de generare de acid (BC-1) este BATvi, prezintă
avantaje pentru mediu şi serveşte efortului de închidere al minei din punct de vedere al
generării de ape acide.

Celelalte alternative (BP-1d la BP-2 w şi F) nu sunt preferate deoarece opţiunea cea
mai avantajoasă este cea de umplere completă, câtă vreme poate fi realizată prin transfer
de material din excavaţii.
Pentru carierele Orlea şi Cârnic, opţiunea BP-1d a fost aleasă ca opţiune de
remediere preferabilă, ceea ce înseamnă umplere parţială şi crearea unei suprafeţe cu
drenaj liber care va necesita o îngrijire minimă după închidere, în conformitate cu BAT.
Apele de suprafaţă care curg în zonă vor fi ori interceptate la barajul Cetate pentru a fi
epurate după caz, ori evacuate în mediu, dacă prezintă o calitate corespunzătoare. Apele
care se infiltrează prin stratul de acoperire vor fi captate de lucrările miniere subterane şi vor
fi conduse tot spre barajul Cetate.
Opţiunea BP-1w, cu creare de zone umede, nu a fost aleasă. Zonele umede formate
deasupra unei cariere parţial umplute cu steril pot fi utilizate cu succes pentru neutralizarea
apelor de mină în cariere umplute cu steril. Însă carierele de la Roşia Montană se află într-o
poziţie relativ expusă şi într-un sub-bazin hidrografic redus, astfel că un iaz sau zonă umedă
ar seca în scurtă vreme şi pentru un timp îndelungat. Această opţiune nu apare practicabilă
la ora actuală, dar ar putea fi reanalizată şi testată în faza de exploatare.
Varianta BP-2w nu este opţiunea preferată deoarece determină costuri mai mari de
implementare şi nu cuprinde separarea materialelor sterile în funcţie de potenţialul de
generare a apelor acide (v. discuţia de mai sus).
Opţiunea F a fost exclusă ca opţiune preferabilă deoarece opţiunile de umplere sunt
mai avantajoase câtă vreme pot fi realizate prin transfer de excavaţii.
Opţiunile de umplere completă (BC-1 şi BC-2) ar presupune aducerea mai multor
materiale din depozitele de steril. Însă pereţii carierelor sunt foarte abrupţi şi necesită
volume mari de steril pentru a crea o formă de peisaj cu stabilitate geotehnică, ceea ce
presupune costuri excesive. Nu este suficient material disponibil în bilanţul de materiale
conform conceptului transferului de excavaţii, ceea ce ar presupune manevrarea sterilului de
două ori. Dezavantajele umplerii carierelor Orlea şi Cârnic, mai mult decât este prevăzut în
planul de exploatare, sunt în principiu următoarele:
• Zgomot, calitatea aerului: Dacă materialul trebuie manevrat de două ori (ceea ce ar fi
necesar în caz de umplere suplimentară a carierelor Orlea şi Cârnic) s-ar produce
zgomot suplimentar şi impact negativ adiţional asupra calităţii aerului prin transportul
materialelor.
•

Costuri: Umplerea carierelor Orlea şi Cârnic ar presupune un cost suplimentar
considerabil datorită manevrării duble a materialelor.

Pentru cariera Cetate, opţiunea F oferă ocazia de a crea un peisaj unic cu un lac de
carieră, noi habitate ecologice, oportunităţi de agrement şi culturale. Potrivit modelului
hidraulic al carierelor, nivelul apei din cariera Cetate se va ridica până la cota finală situată
între 715 şi 745 m d.n. MN. Fundul lacului fiind la 650 m dnMN, lacul va avea o adâncime de
65-95m. Datorită condiţiilor mineralogice naturale ale locului, există potenţialul generării unor
ape cu pH scăzut şi conţinut ridicat de metale de pe pereţii carierei. Apele ne-neutre ale
iazului şi mineralizarea puternică oferă nişe ecologice pentru plante şi animale cu necesităţi
deosebite. Gospodărirea apelor trebuie atent planificată pentru a nu crea pericole pentru
calitatea apei. În funcţie de scenariile de utilizare ulterioară, întrevăzute în prezent, refacerea
vegetaţiei pe pereţii carierei este opţiunea preferabilă, cu utilizarea de plante agăţătoare sau
care se însămânţează prin apă.
Numeroase activităţi ştiinţifice, industriale, atenţia guvernelor şi industriei miniere
sunt dedicate gestionării durabile a lacurilor de carieră şi atât metodele încetăţenite cât şi
progresele ştiinţifice vor oferi soluţia pentru gestionarea amplasamentului lacului de carieră
Cetate. Gestionarea lacului de cariera presupune şi epurarea în lac prin adăugare de var
Secţiunea 7: Alternative de închidere a Proiectului
Pagina 111 din 117

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

care s-a dovedit o opţiune de succes cu condiţia ca generarea şi pătrunderea apelor cu pH
scăzut să poată fi minimizată. Aceasta se realizează prin inundare rapidă la sfârşitul
perioadei de exploatare, stabilizarea pereţilor carierei şi prevenirea oxidării porţiunilor bogate
în sulfuri ale pereţilor (v. Planul de management pentru inchiderea activitatii miniere şi
refacerea mediului)
Alternativ, cariera Cetate ar putea fi umplută cu roci sterile din halde (opţiunile BC şi
BP). Aceasta ar avea următoarele avantaje:
• Generarea de şiroiri cu pH redus de pe porţiunile bogate în sulfuri ale pereţilor carierei sar reduce şi mai mult.
•

S-ar reduce riscul de creare a unui depozit necontrolat de deşeuri în carieră („depozitare
prin aruncare”)

•

Umplerea durează 2-4 ani după care închiderea este completă, pe când crearea unui lac
de carieră va dura 5-30 de ani, în funcţie de nivelul final al lacului.

Există însă şi numeroase dezavantaje ale umplerii carierei Cetate:
• Peisaj: din punct de vedere al diversităţii de peisaj şi existenţei unor habitate protejate,
având în vedere că toate celelalte cariere din amprenta Proiectului au fost umplute total
sau parţial, lacul este clar preferabil.
•

Biodiversitate: umplerea carierei Cetate va elimina oportunitatea de a crea habitate rare
în această zonă, respectiv pereţi stâncoşi (buni pentru cuibăritul păsărilor de pradă, de
exemplu) şi un lac de carieră care să susţină faună şi floră;

•

Zgomot, calitatea aerului: dacă s-ar umple cariera Cetate, ar exista mai mult zgomot şi
un impact negativ adiţional asupra calităţii aerului în timpul transportului de material.

•

Costuri: umplerea carierei Cetate ar presupune costuri suplimentare de ordinul a 100
milioane USD. Acesta este un ordin de mărime superior costului estimat pentru
gospodărirea pe termen lung a apei din carieră.

•

Interdependenţa cu alte activităţi de închidere şi remediere: cariera deschisă Cetate
serveşte drept acumulare a apei libere din iazul de decantare, care va fi scoasă din iaz
într-un timp mai scurt, pentru a se începe consolidarea şi acoperirea iazului într-o
perioadă cât mai scurtă de timp. Umplerea carierei Cetate ar împiedica această opţiune,
dacă nu s-ar extinde capacitatea de epurare a apelor.

•

Pierdere de rezerve exploatabile: umplerea carierei ar complica recuperarea rezervelor
care ar putea deveni viabile în viitor.

Concluzii
Selectarea opţiunii preferabile pentru închiderea carierei necesită o evaluare
documentată a aspectelor economice, tehnice şi de mediu. Opţiunea selectată este
preferată deoarece reprezintă echilibrul optim dintre aceşti factori. Tabelul 5-32 prezintă
sintetic evaluarea comparativă a impactului opţiunilor discutate anterior.
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Tabel 5-32.

Impactul opţiunilor privind alternativele de închidere a carierelor
comparativ cu opţiunea selectată
Închiderea exploatărilor de suprafaţă

Aspecte de
mediu

Opţiunea 1
BC-1/BC-2
Opţiunea selectată pentru
Cariera Jig (BC-1)

Opţiunea 2
BP-1d/BP-2d
Opţiunea selectată
pentru
carierele Orlea şi Cârnic
(BP-1d)
Debit mediu exfiltraţii circa
200-250 mm/an (BP-1d)
sau mai puţin (BP-2d),
drenaj liber; calitatea apei
benignă datorită separării
rocilor sterile şi minimizării
pătrunderii oxigenului
(BP-2d); pereţi parţial
expuşi pot determina
influenţa apelor de mină
asupra apelor de
suprafaţă

Opţiunea 3
BP-1w/BP-2w

Opţiunea 4
F
Opţiunea selectată
pentru
Cariera Cetate

Debit mediu exfiltraţii mai
mare decât la opţiunea 2;
calitatea apei benignă
datorită separării rocilor
sterile şi minimizării
pătrunderii oxigenului
(BC-2); pereţi parţial
expuşi pot determina
influenţa apelor de mină
asupra apelor de
suprafaţă, băltiri
temporare/formare de
zone umede deasupra
umpluturii

Formarea lacului de
carieră, pereţi expuşi pot
determina influenţa apelor
acide asupra apelor de
suprafaţă, există măsuri
de ameliorare

Debitele şi
calitatea apei

Debit mediu exfiltraţii circa
200-250 mm/an (BC-1) sau
mai puţin (BC-2), se exclud
reacţiile pe pereţii carierei;
calitatea apei benignă
datorită separării rocilor
sterile şi minimizării
pătrunderii oxigenului (BC2)

Calitatea
aerului

Nu are semnificaţie

Zgomote şi
vibraţii

Nu există diferenţe semnificative între opţiuni deoarece formele finale ale terenului sunt rezultatul direct al exploatării
miniere (transfer materiale) fără o manevrare suplimentară a sterilului, diferenţe minore datorate activităţii de
construcţie a stratului de acoperire la opţiunile 1-3.

Sol

Ocuparea terenului pentru
exploatare va fi în totalitate
restituită, peisajul final
poate reveni aproape la
situaţia dinaintea exploatării

Ocuparea terenului pentru exploatare va persista
parţial pe termen lung, dar stratul de acoperire şi
refacerea vegetaţiei vor ameliora situaţia

Biodiversitate

Oportunitate de a
proiecta/amenaja habitate
terestre într-o situaţie
aproape identică cu cea
dinaintea exploatării

Oportunitate de a
proiecta/ amenaja
habitate variate terestre
pereţi stâncoşi pentru
susţinerea unor specii
aparte de faună şi floră

Oportunitate de a pune în
valoare biodiversitatea
prin proiectarea
/amenajarea de habitate
terestre şi semi-acvatice,
pereţi stâncoşi care să
adăpostească specii
aparte de faună şi floră

Oportunitate de
dezvoltare a unui habitat
acvatic rar în zonă, care
să susţină specii acvatice
de faună şi floră, legate
de pereţii abrupţi de
stâncă

Peisaj

Peisaj asemănător cu cel
dinaintea exploatării

Peisaj diversificat cu o
varietate de forme
terestre, după exploatare

Peisaj diversificat cu o
varietate de forme
terestre şi semi-acvatice,
după exploatare

Lacul de carieră
diversifică peisajul după
exploatare

Aspecte
socioeconomice

Nu există diferenţe semnificative între opţiuni

Patrimoniu
cultural

Nu are semnificaţie

Aspecte de
transport

Nu există diferenţe semnificative între opţiuni deoarece formele finale ale terenului sunt rezultatul direct al exploatării
miniere (transfer materiale) fără o manevrare suplimentară a sterilului, diferenţe minore datorate activităţii de
construcţie a stratului de acoperire la opţiunile 1-3.

Impact
transfrontiera

Nu are semnificaţie

Ocuparea terenului pentru
exploatare va persista pe
termen lung, lacul de
carieră va înlocui fostul
peisaj
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Sistemul iazului de decantare a sterilului – barajul principal şi iazul de
decantare a sterilului

7.3
7.3.1

Opţiuni de închidere
Alternativele de închidere a iazului de decantare includ următoarele opţiuni:

ISD1

remediere „uscată” in situ, cu îndepărtarea tuturor instalaţiilor tehnice, înlocuirea
supernatantului, deshidratare (parţială) prin mijloace tehnice a sterilului, refacerea
conturului interior şi exterior al iazului şi plasarea unui strat subţire de sol de 30-50 cm
grosime deasupra sterilului.

ISD2

remediere „uscată” in situ, cu îndepărtarea tuturor instalaţiilor tehnice, înlocuirea
supernatantului, deshidratare (parţială) prin mijloace tehnice a sterilului, refacerea
conturului interior şi exterior al iazului şi plasarea unui strat de sol şi vegetaţie cu rol
de barieră de oxigen, constând din 10 cm sol fertil, 80-140 cm subsol şi 30-40 cm strat
de argilă compactată.

ISW

opţiune de remediere „umedă”, cu stabilizarea iazului şi menţinerea stratului de apă
decantată şi acoperirea plajelor şi barajului conform opţiunilor IS D1 sau IS D2

R

opţiunea de „relocare”, respectiv mutarea sterilului şi depozitarea lui în alt loc, mai
sigur.

Opţiunea de remediere preferată
Opţiunea de remediere preferată pentru iazul de decantare este IS D2. Această
opţiune presupune construcţia unui canal de evacuare a apei de suprafaţă de-a lungul laturii
de nord a iazului după încetarea prelucrării minereului. Canalul de evacuare va fi utilizat
după instalarea sistemului de acoperire, astfel încât apele de suprafaţă curate să poată fi
evacuate din iaz în configuraţia finală de după închidere până la un punct din aval de barajul
principal (v. Planul de management pentru inchiderea activitatii miniere şi refacerea
mediului). Instalarea canalului pentru ape de suprafaţă va minimiza şi infiltrarea prin sistemul
de acoperire şi deci în masa de steril. Forma finală a iazului de steril cu canalul de evacuare
va fi configurată astfel încât să facă faţă şiroirilor în cazul unor precipitaţii maxime probabile
(PMP) prevenind revărsarea peste baraj.
Se va plasa un strat de sol de acoperire peste bazinul de steril care va acţiona ca
barieră eficientă de prevenire a generării apelor acide. Această opţiune a fost aleasă ca
preferabilă deoarece este BAT pentru prevenirea acidifierii sterilelor la început şi abia apoi
gestionarea (epurarea) apelor acide dacă este cazul. Iniţial, acidifierea nu va reprezenta o
problemă, dar o dată cu scăderea nivelului de apă din pori în masa sterilului în timpul
închiderii, ea ar putea deveni o problemă, după cum demonstrează analizele geochimice ale
materialelor din steril. Dacă difuzia oxigenului este împiedicată în condiţii de siguranţă,
acidifierea poate fi prevenită . De aceea sunt aplicate principii de proiectare cu scopul
principal de a controla pătrunderea oxigenului după închidere (pentru detalii, v. Planul de
management pentru inchiderea activitatii miniere şi refacerea mediului). Proiectul stratului de
acoperire va consta din:
• 10 cm sol fertil;
7.3.2

•

80-140 cm subsol de material argilos;

•

30-40 cm subsol de material argilos compactat având rol de barieră de oxigen.

Stratul de acoperire va fi din sol disponibil pe plan local. Vor fi construite porţiuni de
acoperire pilot pe amplasament pentru a testa performanţele şi finaliza proiectul (v. Planul
de management pentru inchiderea activitatii miniere şi refacerea mediului). În zonele în care
sterilul este de granulaţie prea fină pentru a susţine stratul de sol, se va plasa o membrană
geotextilă înainte de aplicarea solului. Dacă va fi nevoie, se va putea aplica şi o geo reţea în
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afara membrenei geotextile, care să îmbunătăţească stabilitatea suprafeţei sterilului pentru
utilizarea utilajelor grele. După consolidarea stratului de sol şi vegetaţie, nu va mai fi nevoie
de lucrări de întreţinere şi inspecţie pe termen lung.
Discutarea alternativelor
Opţiunea IS-D1 nu poate fi aleasă ca opţiune preferabilă de remediere, deoarece un
strat simplu de acoperire ar putea permite pătrunderea oxigenului şi astfel ar determina
generarea de ape acide în condiţii specifice amplasamentului. Alternativa IS D1 nu este deci
conformă BAT, care stipulează prevenirea formării apelor de mină. Mai multe detalii cu
privire la proiectul şi performanţa sistemului de acoperire se pot găsi în Planul de
management pentru inchiderea activitatii miniere şi refacerea mediului.
Alternativa IS-W constă dintr-un strat de acoperire din apă cu un sistem de
decantare sau deversor; această alternativă ar implica inundarea suprafeţei iazului de steril.
Stratul umed de acoperire ar elimina potenţialul de generare a apelor acide şi ar limita
pătrunderea oxigenului în steril, ceea ce ar minimiza generarea apelor de mină. Aceasta nu
este însă alternativa preferabilă deoarece dacă apar ani secetoşi, suprafaţa iazului de steril
poate fi expusă şi genera praf şi scurgeri de ape acide. În plus, există riscul revărsării peste
baraj în condiţii de precipitaţii extreme. Mai mult, prin această metodă de închidere, sterilul
rămâne saturat şi inerent mai puţin stabil decât depozitul uscat rezultat în urma unei opţiuni
de închidere uscată. Aceasta ar spori obligaţiile de întreţinere după închidere şi nu ar
reprezenta o soluţie BAT.
Alternativa R care constă din mutarea sterilului în alt loc mai sigur este considerată
adecvată numai sub o serie de condiţii limită:
• Mutarea sterilului ca alternativă relevantă se rezumă de obicei la închiderea proiectelor
de tip "intervenţie", unde scopul definit al remedierii nu poate fi realizat printr-o opţiune
alternativă de stabilizare in situ. În asemenea situaţii, mutarea poate reprezenta unica
alternativă adecvată.
7.3.3

•

Există un loc de depozitare finală adecvat care oferă suficient volum de stocare a
deşeurilor mutate. Pentru a minimiza consumul de teren, noul loc de depozitare nu
trebuie să fie virgin, ci să conţină deja deşeuri de un anumit tip care ar trebui oricum
remediate.

•

Dacă mutarea este una dintre opţiunile posibile trebuie efectuată o analiză costuri/
beneficii. În aceste situaţii, mutarea se poate dovedi cea mai bună opţiune disponibilă
dacă:
•

cantitatea deşeurilor transportate este redusă, ca şi raportul dintre volumul de deşeuri
şi suprafaţa contaminată,
• distanţa dintre deşeuri şi locul de depozitare nu este prea mare, de obicei sub 10 km
şi
• condiţiile tehnice iniţiale şi de infrastructură pentru mutare sunt mai mult sau mai puţin
îndeplinite, adică mutarea nu va crea costuri suplimentare foarte mari legate de
măsurile de remediere propriu-zise (ex. pt. construcţia unui drum).
Nici una dintre aceste precondiţii nu este îndeplinită de Proiectul Roşia Montană, aşa
că opţiunea de mutare nu este BAT şi nu a mai fost analizată detaliat.
Concluzii
Analiza opţiunilor potenţiale de închidere ale iazului de decantare arată că opţiunea
de închidere uscată selectată este singura metodă demonstrabilă ca BAT. Evaluarea
comparativă a impactului asupra mediului pentru opţiunile discutate mai sus nu ar avea deci
sens.
7.3.4

Secţiunea 7: Alternative de închidere a Proiectului
Pagina 115 din 117

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

7.4

Depozite de roci sterile

Opţiuni de închidere
Din punct de vedere al strategiei generale de închidere, soluţia preferabilă este
utilizarea rocilor sterile pentru refacerea progresivă prin umplerea carierelor. În cadrul
acestui plan general, rocile sterile din fazele iniţiale ale exploatării vor fi utilizate în construcţii
sau depozitate în halde. Însă, de îndată ce va deveni disponibil un gol de extracţie pe
măsura epuizării carierelor, rocile sterile excavate din carierele active vor fi folosite direct
pentru umplerea carierelor epuizate (transfer de excavaţii). Acest material va fi separat,
nivelat şi acoperit. În această secţiune vor fi discutate numai alternativele de închidere a
depozitelor de roci sterile rămase, care nu vor fi utilizate în construcţii, nu vor umple
carierele epuizate şi care prin urmare trebuie depozitate în haldele Cetate şi Cârnic.
Alternativele de depozitare a acestor roci includ următoarele opţiuni:
7.4.1

IS-1 stabilizare in situ, prin construcţia depozitelor de steril, inclusiv cu separarea rocilor pe
categorii, nivelarea haldelor cu o pantă de 2,5H:1V şi construcţia unui strat simplu,
subţire de acoperire cu sol şi vegetaţie gros de 30 cm;
IS-2 stabilizare in situ, fără separarea rocilor pe categorii, implicând nivelarea haldelor cu o
pantă de 2,5H:1V, construcţia unui strat de acoperire cu sol şi vegetaţie care să
acţioneze ca barieră de oxigen, constând din 10 cm sol fertil, 80-140 cm subsol şi 3040 cm strat de argilă compactată ca barieră;
R

opţiunea de „relocare”, respectiv mutarea sterilului şi depozitarea lui în alt loc, mai
sigur.

Opţiunea de remediere preferată
Opţiunea de remediere preferată pentru haldele de roci sterile de la Cârnic şi Cetate
este IS -1. Datorită strategiei RMGC de separare constând din depozitarea unor părţi
însemnate de roci potenţial generatoare de acid în mijloc şi acoperirea selectivă a
materialului, exfiltraţiile din haldele de deşeuri sunt prognozate ca benigne. Criteriile de
proiectare determină deci doar necesitatea unui strat simplu de acoperire. Criteriile de
proiectare pentru acest tip de strat de acoperire care să asigure stabilitatea mecanică şi
biologică şi siguranţa sunt următoarele:
• prevenirea accesului neintenţionat la deşeuri;
7.4.2

•

suport pentru vegetaţie;

•

îmbunătăţirea aspectului vizual;

•

prevenirea antrenării eoliene a prafului din deşeuri;

•

controlul eroziunii.

Grosimea minimă a stratului de material negenerator de acid pentru realizarea
criteriilor de proiectare este de 30 cm, constând din 10 cm sol fertil şi 20 cm subsol de
material argilos.
Dacă materialele potenţial generatoare de acid trebuie depuse la capăt fără
încapsulare cu material negenerator de acid, criteriile de proiectare conţin în plus
următoarele:
• minimizarea infiltrării apei în deşeuri;
•

minimizarea pătrunderii oxigenului în deşeuri;

Pentru a realiza aceste criterii adiţionale de proiectare, stratul de acoperire trebuie să
fie semnificativ mai gros şi să asigure o suficientă stabilitate a proprietăţilor hidraulice şi de
transport al gazelor pe termen lung.

Secţiunea 7: Alternative de închidere a Proiectului
Pagina 116 din 117

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:
Capitolul 5 Analiza alternativelor

Discutarea alternativelor
Alternativa IS-2 nu prevede separarea materialelor potenţial generatoare de cele
negeneratoare de acid şi de aceea necesită un strat de acoperire care să acţioneze ca
barieră pentru oxigen şi infiltraţii. Opţiunea nu este preferabilă din următoarele motive:
• această alternativă este mai costisitoare comparativ cu IS-1 datorită stratului de
acoperire mai gros construit şi
7.4.3

•

separarea rocilor potrivit potenţialului de generare de acid (IS-1) este BAT, prezintă
avantaje pentru mediu şi serveşte efortului de închidere a minei din punct de vedere al
generării de ape acide.

Alternativa R prevede mutarea rocilor sterile într-o zonă de depozitare secundară,
care ar putea fi carierele Orlea, Cetate sau Cârnic, sau iazul de decantare. S-a remarcat
deja anterior că mutarea presupune costuri suplimentare semnificative care nu sunt
compensate de suficiente beneficii pentru mediu. De aceea o strategie de mutare a rocilor
sterile, care ar însemna manevrarea dublă a materialului nu poate fi considerată BAT şi deci
nu este o alternativă viabilă.
Concluzii
Alternativa selectată este singura opţiune pentru rocile sterile depozitate în
halde aplicabilă la Roşia Montană, care poate fi considerată BAT, astfel încât
evaluarea comparativă a opţiunilor din punct de vedere al mediului nu se justifică.
7.4.4
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