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1 Forme de impact asupra apei 
1.1 Introducere 

În Secţiunea de faţă sunt descrise formele de impact potenţial asupra apei asociate 
fiecărei faze a proiectului Roşia Montană, în conformitate cu capitolul 4.1 al Ordinului de 
Ministru (OM) nr. 863 din 26.09.2002 privind aprobarea ghidului metodologic aplicabil 
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.  Sunt prezentate sumar 
informaţiile hidrogeologice şi hidrologice, împreună cu o discuţie a aspectelor legate de 
alimentările cu apă şi gospodărirea apelor uzate.  Sunt prezentate bilanţul consumului de 
apă şi datele privind bilanţul apelor uzate cerute în Tabelele 4.1.1 şi respectiv 4.1.2 ale OM 
nr. 863/2002, în Planşele 4.1.1, Tabel privind consumurile de apă, şi respectiv 4.1.2, Tabel 
cu bilanţul apelor uzate. Se face o scurtă prezentare a formelor de impact asupra apei de 
suprafaţă şi subterane ce ar putea fi generate în condiţiile realizării Proiectului, dacă în 
proiect nu ar fi prevăzută nici o măsură de diminuare, urmată de o analiză detaliată a 
respectivelor măsuri de diminuare şi a impactului rezidual. 

Pentru evaluarea impactului potential şi rezidual, valorile indicatorilor de calitate a 
apei descărcate în receptorii naturali şi, respectiv, cei ai calităţii apelor de suprafaţă şi 
subterane, sunt comparate, după caz, cu valorile limită prevăzute în reglementările 
nationale: NTPA 001/2005 (TN001), OM nr. 1146/2003,  Legea apei potabile nr. 458/2002, 
cu completările şi modificările aduse de Legea nr. 311/2004.  

Se menţionează o serie de aspecte legate de utilizarea cianurii. Deşi cianura este 
utilizată pe amplasament în procesul tehnologic de prelucrare a minereurilor de metale 
preţioase care va fi folosit în cadrul Proiectului, este de remarcat că cianura a fost 
identificată şi în unele probe de rutină efectuate pentru investigarea condiţiilor iniţiale, deşi la 
un nivel sub cel prevăzut de NTPA 001 (v. Tabelul 4.1-17).  Datorita faptului că există mai 
multe forme măsurabile ale cianurii (cianură totală, cianură uşor eliberabilă), se aplică 
diferite standarde de calitate a apei.  În sistemul iazului de decantare (TMF) va exista un iaz 
de decantare a sterilelor de procesare care va face parte din circuitul de producţie.  Directiva 
2006/21/CE privind deşeurile de extracţie, recent adoptată, conţine prevederi pentru 
proiectarea şi exploatarea iazurilor de decantare a sterilului şi pentru concentratia cianurii 
uşor eliberabile în apele evacuate în astfel de iazuri.  Aceste prevederi reprezintă o 
componentă fundamentală a aspectelor generale de gospodărire a apelor în cadrul 
proiectului propus. În fazele de exploatare, închidere şi post-închidere a minei nu va fi 
permisă nici o evacuare de ape uzate cu conţinut de cianură mai mare decât cel prevăzut de 
NTPA 001. Cianura va fi utilizată pe amplasament într-un circuit închis de procesare 
minereu, tratare, descarcare în iazul de decantare şi recirculare în uzina de procesare.  

Acest proiect de exploatare minieră este deosebit prin aceea că, datorită poluării 
existente produse de activităţi miniere istorice, majoritatea formelor de impact ale acestuia 
asupra mediului acvatic, mai ales asupra calităţii apei, vor fi benefice.  Proiectul va 
determina îmbunătăţiri măsurabile şi semnificative ale condiţiilor de mediu din cursurile de 
apă care străbat amplasamentul, ducând la o îmbunătăţire generală a calităţii apelor din 
aval, inclusiv în bazinul Dunării.  Îmbunătăţirile vor privi reducerea nivelurilor de poluare din 
cursurile de apă rezultante ale celor două sub-bazine, Roşia şi Corna, influenţate de Proiect. 
Cursurile de apă din aceste văi se caracterizeaza în prezent prin niveluri ridicate de metale 
grele şi alţi poluanţi anorganici (ex. calciu, sulfaţi). 

Aceşti poluanţi au fost evidenţiaţi în cantităţi mari în studiul condiţiilor iniţiale ale apei 
prezentat pe scurt în Secţiunea 2.  Arsenul este un exemplu în care valoarea standard 
aplicată în România şi în alte părţi ale lumii este de 10 μg/l, dar valorile determinate în 
evacuările de ape de mină existente în Valea Roşiei prezintă concentraţii de peste 1.700 
μg/l.  Aceste concentraţii mari se datorează îndelungatei exploatări a mineritului din zonă, în 
care s-au folosit mijloace de extracţie depăşite si nu s-au respectat cerintele de protecţie a 
mediului. 

În cadrul Proiectului, apele de mină cu continut de metale grele din sursele existente 
se vor colecta impreuna cu apele ce vor apărea din surse noi prin implementarea Proiectului 
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şi vor fi supuse epurării pentru a se îndepărta metalele şi alţi poluanţi anorganici.  Apa va 
putea fi apoi folosită pentru a satisface cerinţa de apă tehnologică sau va fi evacuată în văile 
Roşiei sau Cornei, inclusiv pentru asigurarea debitelor salubre (debitul minim necesar pentru 
asigurarea condiţiilor naturale de viaţă ale ecosistemelor acvatice într-un curs de apă 
necontaminat sau ameliorat).  La închidere, cele mai multe dintre sursele existente şi cele 
aferente Proiectului vor fi închise permanent sau îndepărtate, iar Proiectul se va angaja pe 
termen lung să gestioneze orice surse reziduale potenţiale de ape de mină, chiar dacă 
nivelul poluării acestora va fi mai mic decât cel a scurgerilor actuale.  

Alte forme de impact asociate Proiectului ţin de resursele de apă şi de calitatea 
apelor de suprafaţă şi subterane care ar putea fi afectată de noi surse potenţiale de poluare. 
Principalul exemplu este utilizarea cianurii în prelucrarea minereurilor.  Există forme 
potenţiale de impact asociate acestui poluant care vor necesita măsuri de diminuare şi 
planuri de management.  Cianura necesită o atenţie deosebită datorită îngrijorărilor create 
de accidentele de mediu mai vechi din România (Baia Mare) şi din lume, precum şi datorită 
percepţiilor publicului legate de această substanţă.   Deşi cianura prezintă intrinsec un 
potenţial pericol acut, toxicitatea cronică a cianurii în mediu este mai redusă decât a unor 
metale care în prezent depăşesc valorile standard pe amplasamentul Proiectului.  Cianura 
va fi gestionată în concentraţii periculoase, exclusiv în circuit tehnologic închis.   

În Secţiunea următoare sunt prezentate informaţiile legate de condiţiile iniţiale şi o 
scurtă cuantificare a problemelor existente privind calitatea apei. 
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2 Informaţii privind condiţiile iniţiale 
 

În această Secţiune sunt prezentate în rezumat datele disponibile referitoare la 
condiţiile iniţiale ale climei, hidrogeologiei şi hidrologiei, precum şi la resursele de alimentare 
cu apă din zona de influenţă a Proiectului.  Aceste date au fost furnizate din cinci surse 
primare: 

 Raportul privind condiţiile iniţiale privind mediul acvatic (Rapoarte privind condiţiile 
iniţiale, Raport 1) care conţine datele hidrochimice cantitative pe perioada 2000-
2003, date iniţiale ale sedimentelor şi precum şi date biologice şi bacteriologice. 
Evaluarea „amprentei” geochimice asociate surselor prezente de poluare conţinută în 
acelaşi raport.   

 Datele Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie (INMH) din perioada 1983 – 
2005 de la Staţia Meteorologică Rotunda din Roşia Montană şi înregistrările din 
perioada 1965-1999 de la staţia hidrometrică Abrud; 

 Raportul privind bilanţul apei pe amplasamentul Roşia Montană, care conţine 
informaţii cantitative privind fluxul de alimentare cu apă şi fluxurile de ape uzate 
menajere, industriale şi de ape de mină; 

 Raportul privind condiţiile hidrogeologice iniţiale (Rapoarte privind condiţiile iniţiale, 
Raport 3), în care sunt prezentate sumar testările hidrogeologice din zona de 
influenţă a Proiectului şi rezultatele testărilor; şi 

 Raportul privind Evaluarea intensităţii şi frecvenţei precipitaţiilor şi a scurgerii de 
suprafaţă în cadrul Proiectului Roşia Montană, (Rapoarte privind condiţiile iniţiale, 
Raport 2). 
Date meteorologice, hidrologice şi hidrometrice mai recente au fost obţinute şi 

incluse în evaluarea prezentată în aceasta Secţiune.  Aceste date au fost utilizate pentru 
actualizarea bilanţului apelor pe amplasament. 

Alte informaţii legate de hidrologia amplasamentului, precum compoziţia solului şi 
topografia sunt discutate în secţiunile specifice ale Raportului la studiul EIM (ex. Capitolul 
4.4, Solul şi Capitolul 4.7, Peisajul).   

Proiectul Roşia Montană se află în Munţii Apuseni.  Zona constă dintr-o alternanţă de 
văi şi coame care se ridică de la o înălţime de aproximativ 500 m deasupra nivelului mării (m 
dnMN) în vestul amplasamentului, pe valea râului Abrud, până la circa 1200 m dnMN în est.  
Sub-bazinele din zona de influenţă a proiectului sunt văile Roşia, Abruzel, Corna, Selişte şi 
Ştefanca, prezentate în Planşa 4.1.3, Harta sub-bazinului hidrografic.  Numai văile Roşiei şi 
Cornei vor fi direct afectate de proiect.  Aceste două văi, impreună cu văile Abruzel şi 
Seliştei se varsă în râul Abrud, un afluent al râului Arieş.  Valea Ştefancii se varsă mai la 
nord, direct în Arieş. Râul Arieş curge spre est, vărsându-se în Mureş imediat în amonte de 
oraşul Alba Iulia.  Râul Mureş curge spre sud şi apoi spre vest prin municipiul Deva, trecând 
apoi prin Arad spre graniţa maghiară (v. Figura 4.1.1. Hidrologia regională cu 
amplasamentul proiectului).  După ieşirea din România, râul Mureş se varsă în Tisa în 
amonte de Szeged.  Tisa curge spre sud, trecând graniţa cu Serbia şi se varsă în Dunăre, 
care la rândul său îşi continuă cursul spre est până în Marea Neagră. 

Din punct de vedere hidrologic, văile de pe amplasamentul proiectului pot fi 
caracterizate ca fiind dominate de ape de suprafaţă cu curgere rapidă.  Există un strat de 
apă subterană de mică adâncime care alimenteaza şi curgerea de suprafaţă.  Nu au fost 
evidenţiate ape subterane de adâncime semnificative.  Sursele de apă potabilă provin fie din 
izvoare captate originare în şisturile alterate de pe versanţii văilor, fie din fântâni săpate 
manual în stratul superficial.  Nu au fost evidenţiate straturi acvifere sub nivelul văilor 
aluvionare astfel încât puţurile forate la adâncimi mai mari nu produc suficiente cantităţi de 
apă pentru acoperirea necesităţilor menajere sau industriale în zona de influenţă a 
Proiectului. 

Calitatea apei din zona de influenţă a Proiectului este semnificativ afectată de 
activităţi miniere istorice. Aceste forme de impact negativ asupra mediului se referă şi la cele 
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produse de actuala exploatare minieră ROŞIAMIN. Exploatarea este amplasată mai ales în 
văile Seliştei şi Roşiei şi este administrată de o filială a companiei de stat MinVest.  Izvoarele 
Văii Corna au fost şi acestea afectate de practici miniere actuale şi istorice.  Formele de 
impact au rezultat din acumularea de roci sterile, scurgeri din galerii de mină şi şiroiri de pe 
pereţii carierelor.  Cele mai mari şi mai proeminente astfel de surse sunt prezentate în 
Planşa 4.1.4 Halde de roci sterile existente.  Atât acumulările mai mari de roci asociate 
activităţilor miniere mai recente prezentate în Planşa 4.1.4, cât şi numeroasele acumulări 
mai mici rezultate din activităţi miniere desfăşurate în zonă de peste o mie de ani, contribuie 
la încărcarea cu poluanţi a apei râurilor.  

 
Figura 4.1.1. Reteaua hidrografica pe amplasamentul proiectului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Meteorologie 

2.1.1 Surse de date 
Datele meteorologice din studiul condiţiilor iniţiale prezentate în Secţiunea de faţă se 

concentrează asupra frecvenţei şi evoluţiei precipitaţiilor.  Datele provin în special de la 
INMH şi au fost generate la staţiile meteorologice din Roşia Montană (Rotunda), aflată la 
circa 1 km nord-est de amplasamentul proiectului şi din oraşul Abrud (Abrud).. 

Amplasamentele acestor staţii meteorologice sunt prezentate în Planşa 4.1.3. Alte 
informaţii meteorologice referitoare la temperatură, umiditate, nebulozitate şi vânt se găsesc 
în Secţiunea 4.2.1 a raportului de faţă, în care sunt prezentate condiţiile iniţiale ale aerului.  
În Tabelul 4.1-1 sunt prezentate caracteristicile acestor staţii. 
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Tabel 4.1-1. Caracteristicile staţiilor meteorologice 
Denumirea staţiei Longitudinea Latitudinea Altitudinea Date colectate 

Rotunda (Staţia 
INMH Roşia  
Montană) 

356831 m E 
UTM 
(23º 08’ 30” E) 

537.002 m N 
UTM 
(46º 19’ 03” N) 

1.198 m 
dnMN 

Precipitaţii, evaporare, umiditate,  
temperatură, insolaţie, viteza şi 
direcţia vântului, grosimea 
stratului de zăpadă (date din 
1983) 

Roşia Montană 
(Staţia meteo a 
Proiectului Roşia 
Montană) 

353797 m E 
UTM 
(23º 06’ 12” E) 

534850 m N 
UTM 
(46º 17’ 27” N) 

800 m dnMN Precipitaţii zilnice, evaporare, 
umiditate, temperatură, viteza şi 
direcţia vântului, grosimea 
stratului de zăpadă (date din 
martie 2001) 

Abrud (Staţia pluvio-
hidrometrică INMH ) 

350816 m E 
UTM 
(23º 59’ 00” E) 

532198 m N 
UTM 
(46º 17’ 00” N) 

599 m dnMN Debit râu Abrud (date din 1965), 
precipitaţii (date din 1978)  

Cămpeni  
(Staţia meteo 
Câmpeni) 

349327 m E 
UTM 
(23º 03’ 00” E) 

542145 m N 
UTM 
(46º 22’ 00” N) 

588 m dnMN Precipitaţii (date din 1975) 

 
În scopul caracterizării condiţiilor iniţiale ale apelor, sunt prezentate condiţiile 

meteorologice tipice sau medii, precum şi informaţii privind condiţiile extreme.  Mai precis, au 
fost evaluate condiţiile de precipitaţii extreme, deoarece înţelegerea acestor condiţii are un 
rol critic în proiectarea multora dintre instalaţiile şi sistemele Proiectului. 

 
2.1.2 Condiţii climatice generale  

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

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

Frecvenţele medii multi-anuale ale direcţiei vântului indică direcţia dominantă sud-est 
(frecvenţa 30,2%), urmată de nord-est şi vest.  Orientarea aproximativ sud-vest – nord-est a 
văii Roşiei are o importanţă determinantă în crearea direcţiei dominante a vântului.  Viteza 
medie a vântului pe fiecare direcţie prezintă valori între 1,4-4,8 m/s. 
 
2.1.3 Precipitaţii 

Precipitaţiile sunt sub formă de ploaie în cea mai mare parte a anului, zăpada căzând 
în câteva luni de iarnă.  Datele privind precipitaţiile medii, maxime şi minime lunare sunt 
prezentate în Tabelul 4.1-2 şi Figurile 4.1.2, 4.1.3 şi 4.1.4 pentru Roşia Montană (staţia 
INMH Rotunda şi staţia proiectului) şi pentru Abrud.  Datele lunare complete din înregistrările 
existente sunt prezentate în Anexa 4.1.A.   

Precipitaţiile de vârf au loc de obicei vara, cu cele mai mari valori ale mediilor lunare 
înregistrate în iunie sau iulie.  La staţiile Rotunda şi Abrud, cele mai mari valori ale mediilor 
lunare au fost de 91,8 mm (iulie) şi respectiv 106,4 mm (iunie).  Cea mai mare valoare 
înregistrată la staţia proiectului (150,5 mm în iunie) este influenţată de condiţiile de umiditate 
ridicată din ultimii cinci ani.   

Valorile lunare maxime ale precipitaţiilor la cele trei staţii în perioada de înregistrări 
au fost 230,9 mm (iulie 2005) la Rotunda, 168,1 mm (iulie 2005) la staţia proiectului şi de 
232,4 mm (decembrie 1981) la Abrud.  Aceste date ilustrează variabilitatea spaţială pe 
distanţe apropiate a fenomenelor de precipitaţii şi faptul că precipitaţii extreme pot avea loc 
atât vara, cât şi iarna.  Diferenţa dintre staţia proiectului RMGC de la Roşia Montană şi cea a 
INMH de la Rotunda este mai ales dată de altitudine (a doua se află la o altitudine mai mare 
cu peste 300 m) şi de topografie.  În Figura 4.1.5 se observă cum valorile lunare de vârf 
înregistrate la Rotunda depăşesc în general pe cele de la staţia proiectului. 
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Comparativ cu lunile de vară, valorile precipitaţiilor de iarnă sunt mai mici, cu medii în 
general de 30-50 mm (deşi mediile din Abrud se apropie de 80 mm în decembrie).  O parte 
însemnată a precipitaţiilor de iarnă sunt sub formă de zăpadă şi au fost înregistrate din 
octombrie până în martie.  De obicei, zăpada rămâne pe sol din decembrie până în martie, 
cele mai importante dezgheţuri având loc de obicei în martie.  În situaţii extreme, zăpada 
poate cădea încă din septembrie şi rămâne pe sol până în mai (v. Figura 4.1.6.). 

În Tabelul 4.1-2 sunt prezentate mediile lunare pentru anul 2005, remarcabil pentru 
precipitaţiile abundente de vară.  Însă valoarea totală pe 2005, deşi mare, nu a fost cea mai 
importantă din înregistrările existente. 

 
Tabel 4.1-2. Precipitaţii (mm) în Roşia Montană şi în Abru 

 

Sursa datelor:  INMH şi RMGC 
Media precipitaţiilor totale anuale pe perioada de 23 de ani de înregistrări (1983 – 

2005) este de 739,0 mm pentru Staţia INMH Rotunda, cu valori cuprinse între 563,7 mm 
(1992) şi 1.056,9 mm (2001).  Media precipitaţiilor totale anuale la staţia Abrud din 1978 
până în 1999 este puţin mai mare, de 806,5 mm, cu valori cuprinse între 573,6 mm (1983) şi 
996,3 mm (1997).  În cei cinci ani de înregistrări, la staţia RMGC a fost atinsă o medie de 
751,0 mm. 

Seriile temporale anuale pentru cele trei staţii sunt prezentate în Figura 4.1.7. Se pot 
deosebi două secvenţe de ani mai ploioşi decât media, respectiv 1978-1981 şi 1995-1999.  
Între 1982 şi 1994, precipitaţiile anuale totale se situează în general sub sau în jurul valorii 
medii.  După 1999, valorile anuale totale au variat într-un domeniu similar întregului interval 
de ani anteriori de înregistrări. 

Staţia  An Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 

Medie 
1983-
2005 

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

2005 1040,3 46,5 51,9 75,2 111,3 89,1 65,5 230,9 130,6 71,6 21,5 51,1 95,1 
Maxima 
1983-
2005 

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

Roşia 
Montană 
(Staţia 
INMH 
Rotunda) 

Minima 
1983-
2005 

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

Media 
2001-
2005 

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

2005 786,9 17,7 25,3 65,2 103,8 73,5 83,4 168,1 94,6 69,5 13,9 20,9 51,0 
Maxima 
2001-
2005 

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

Roşia  
Montană 
(Staţia 
RMGC) 

Minima 
2001-
2005 

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

Medie 
1978-
1999 

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

Maxima 
1978-
1999 

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

Abrud 
(Staţia 
INMH 
Abrud) 

Minima 
1978-
1999 

573,6 7,4 4,8 15,2 25,2 27,1 52,2 18,3 26,7 7,4 4,3 2,7 18,1 
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Figura 4.1.2. Precipitaţii lunare la Roşia Montană (Staţia INMH Rotunda), 1983-2005 
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Figura 4.1.3. Precipitaţii lunare la Roşia Montană (Staţia RMGC), 2001-2005 
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Figura 4.1.4. Precipitaţii lunare la Abrud (Staţie INMH Abrud), 1978-1999 
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Figura 4.1.5. Corelaţie între precipitaţiile lunare determinate la Staţiile INMH şi RMGC, 
2001-2005 
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Figura 4.1.6. Grosimea lunară a stratului de zăpadă (cm) 

 
Figura 4.1.7. Serii anuale de date privind precipitaţiile 
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2.1.4 Fenomene extreme 
În scopul stabilirii volumului scurgerilor de suprafaţă, au fost elaborate estimări ale 

fenomenelor de precipitaţii pe 24 de ore şi ale Precipitaţiei Maxime Probabile (PMP).  Au fost 
efectuate două studii preliminare pentru evaluarea fenomenelor extreme de precipitaţii pe 24 
ore din înregistrările de la două staţii regionale meteorologice de la Abrud şi de la Roşia 
Montană.  Însă, datorită caracterului esenţial al acestor informaţii pentru proiectarea şi 
exploatarea proiectului, în 2004, RMGC a comandat un nou studiu independent executat de 
prof. Radu Drobot de la Universitatea Tehnică din Bucureşti, care a reevaluat estimările 
anterioare.  Datele obţinute au fost prezentate în raportul Evaluarea intensităţii şi frecvenţei 
precipitaţiilor şi a scurgerii de suprafaţă în cadrul proiectului Roşia Montană, (Rapoarte 
privind condiţiile iniţiale, Raport 2). 

Studiul cuprinde o evaluare a distribuţiei spaţiale a fenomenelor istorice de precipitaţii 
extreme din România, precum si culegerea datelor şi analiza statistică a înregistrărilor de la 
21 de staţii meteorologice pe o rază de 60 km faţă de amplasamentul Roşia Montană.  Pe 
baza analizei statistice de la 21 de staţii meteorologice regionale pe o perioadă comună de 
16 ani de înregistrări, au fost alese 10 staţii meteorologice ca reprezentative pentru 
amplasamentul Roşia Montană şi au fost obţinute şi analizate toate înregistrările de la 
aceste staţii.  Cea mai semnificativă ploaie înregistrată a fost precipitaţia care a avut loc la 
Deva, în iulie 1936, de 262 mm în 24 h. Acest fenomen s-a produs la o distanţă de numai 50 
km sud de Roşia Montană. 

Analiza a fost efectuată pentru două perioade diferite: vara, din mai până în 
noiembrie şi iarna, din decembrie până în aprilie.  Valorile precipitaţiilor de iarnă au fost 
combinate cu valoarea maximă a dezgheţului, calculată cu ajutorul metodei zi-grad.  Prin 
analiza stratului de zăpadă de la Roşia Montană, a densităţii zăpezii şi temperaturilor 
înregistrate, s-a constatat că lunile martie şi februarie sunt perioadele critice pentru dezgheţ.  
Concluziile primare ale acestui studiu sunt centralizate în Tabelul 4.1-3. 

 
Tabel 4.1-3. Fenomene de precipitaţii extreme în zona Roşia Montană  

Evaluarea intensităţii şi frecvenţei precipitaţiilor şi a 
scurgerii de suprafaţă în Proiectul Roşia Montană Perioada de 

revenire a 
fenomenului (ani) 

Probabilitate de 
depăşire în 17 ani Precipitaţii de vară în 24 h Precipitaţii de iarnă în 24 h + 

dezgheţ 
100 15,7% 112 122 
500 3,3% 146 147 

1.000 1,7% 161 158 
10.000 0,2% 211 191 

100.000 --- --- --- 
PMP --- 450 440 

Nota: Stratul de precipitaţii este exprimat în milimetri (mm). 
Sursa:  Drobot, 2004 (Rapoarte privind condiţiile iniţiale, Raport 2). 

 
Din aceste date se observă că fenomenele de precipitaţii extreme de vară sunt mai 

mari decât cele de iarnă, ploile de vară fiind foarte asemănătoare celor de iarnă combinate 
cu dezgheţul.  În afara fenomenului PMP, au fost reevaluate şi cantităţile asociate altor 
intervale de revenire (asigurări).  Deşi constatările studiului din 2004 au indicat o valoare a 
PMP considerabil mai mare decât valorile folosite anterior pentru zona respectivă, celelalte 
valori de asigurare au fost similare celor din estimările anterioare. 

În Figurile 4.1.8 şi 4.1.9 sunt prezentate fenomenele pe 24 ore cu accent pe 
caracterul conservativ al utilizării PMP, ca principal criteriu de proiectare (notă: sistemul 
iazului de decantare este proiectat pentru a face faţă la două fenomene PMP succesive).  
Domeniul de variaţie al fenomenelor anuale de precipitaţii de vârf în 24 h (Figura 4.1.9) este 
destul de îngust (în general în jur de 40-50 mm) şi deci panta curbei din Figura 4.1.8 este 
destul de redusă.  Extrapolarea acestei curbe plasează PMP estimată într-o perioadă de 
revenire de 1.000.000.000 de ani (probabilitate de depasire 0,0001%), deşi aceasta are o 
semnificaţie redusă comparativ cu analiza statistică a înregistrărilor de precipitaţii reale 
pentru România efectuată de prof. Drobot, mai ales având în vedere că fenomenul cu 
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probabilitatea de 1:10.000 ani (211 mm ploaie de vară), utilizat de obicei pentru estimarea 
PMP în lipsa altor date, a fost depăşit de fenomenul real care a avut loc la Deva în 1936.  O 
altă aproximare utilizată în mod obisnuit este valoarea fenomenului cu probabilitatea 1:200 
ani înmulţită cu trei, care este similară cu estimarea Drobot. 

 
Figura 4.1.8. Fenomene de precipitaţii extreme în 24 ore la Roşia Montană 
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Figura 4.1.9. Fenomene de precipitaţii extreme în 24 ore la Roşia Montană (reale şi de 
proiectare a fenomenelor extreme) 
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Coeficienţii de scurgere sunt şi aceştia evaluaţi în raportul Evaluarea intensităţii şi 
frecvenţei precipitaţiilor şi a scurgerilor de suprafaţă în cadrul Proiectului Roşia Montană, 
(Rapoarte privind condiţiile iniţiale, Raport 2) în scopul calculării fenomenelor de Viituri 
Maxime Posibile (VMP).  Coeficienţii de scurgere pentru bazinele mici variază foarte mult, 
între 35 % şi 80 % şi depind de panta versanţilor, gradul de împădurire, textura solului şi 
Indexul de Precipitaţie Anterioară (IPA) din fiecare sub-bazin.  Acesta din urmă este un 
indicator al umidităţii solului rezultate din precipitaţii anterioare.  Scurgerea pentru PMP de 
iarnă ar putea avea loc teoretic imediat după, sau în acelaşi timp cu un dezgheţ semnificativ, 
în care caz ar apărea o valoare mare a IPA.  Din acest motiv, s-a propus un coeficient de 
scurgere de 90 % pentru PMP de iarnă.  O valoare mai mare a coeficientului de scurgere de 
iarnă este de aşteptat în situaţii în care pământul estre îngheţat şi acoperit de zăpadă, dar 
nu se justifică combinarea acestui scenariu PMP cu valoarea maximă a dezgheţului.  In 
privinţa PMP de vară, se consideră rezonabil un coeficient de scurgere de 80 %.  În ambele 
cazuri, pentru suprafaţa apelor şi alte suprafeţe impermeabile va trebui să se considere un 
coeficient de scurgere de 100 %. 

Studiul a evaluat de asemenea, coeficienţii pentru fenomene de precipitaţii maxime 
proiectate, care variază între 30 % şi 45 % pentru o probabilitate de 10 %, între 35 % şi 60 
% pentru o probabilitate de 1 % şi între 50 % şi 70 % pentru o probabilitate de 0,1 % sau mai 
mare.  Limitele domeniilor de variaţie corespund duratei minime, şi respectiv maxime a 
precipitaţiei. 
 
2.1.5 Evaporaţie 

Datele privind evaporaţia, corespunzătoare instalaţiilor şi condiţiilor de pe 
amplasamentul Proiectului, elaborate pe baza unui studiu al INMH din 2002, sunt prezentate 
în Tabelul 4.1-4.  
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Tabel 4.1-4. Evaporaţie lunară (mm) pentru Roşia Montană  

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

Medie 469,5 0,0 0,0 0,0 55,0 68,2 74,0 71,3 89,5 68,1 43,4 0,0 0,0 
Maximă 704,4 0,0 0,0 0,0 82,5 102,3 111,0 107,0 134,3 102,2 65,1 0,0 0,0 
Minimă 372,3 0,0 0,0 0,0 33,0 80,6 55,7 57,6 59,3 45,8 40,3 0,0 0.0 
Sursa datelor:  INMH (2002) 
 
2.1.6 Schimbări climatice 

Este necesar să se analizeze schimbările potenţiale previzibile ale climei în timpul şi 
după încheierea fazei de exploatare a Proiectului, astfel încât să se poată actualiza 
proiectele şi să se poată revizui continuu performanţele bilanţului apei în Proiect.   

În Anexa 4.1B sunt analizate posibilele schimbări climatice care pot afecta zona de 
influenţă a proiectului pe baza cunoştinţelor actuale prezentate pe scurt în continuare. 

Schimbările prognozate compară perioada 1961-1990 luată ca bază, cu referinţe 
proiectate pe 110 ani până în perioada 2071-2100.  Proiectul Roşia Montană (faza de 
exploatare, închidere şi post-închidere) acoperă aproximativ 25-50 % din acest interval, iar 
fazele ulterioare post-închidere reprezintă >50 % din acest interval. 

Schimbările climatice generale în perioadele 1961-1990 şi 2071-2100 sunt 
prognozate după cum urmează: 

 Creşteri de temperatură de până la 60 C faţă de media anuală şi în perioada de iarnă; 

 Creşteri de temperatură de până la 90 C în perioada de vară; 

 Creşterea precipitaţiilor de iarnă cu 10-30 %; 

 Scăderea precipitaţiilor de vară cu 20-60 %; 

 Posibile creşteri ale maximelor anuale ale precipitaţiilor zilnice cu până la 30 % (cu 
creşterea corespunzătoare a fenomenelor extreme în 24 h); 

 Reducerea fracţiunii zăpezii din precipitaţii cu 10-40 %. 
Pentru a evalua impactul potenţial al acestor predicţii, înregistrările precipitaţiilor pot 

fi analizate în contextul precipitaţiilor medii ajustate conform schimbărilor climatice 
prognozate.  În acest sens se presupune că predicţiile pentru perioada 2071 – 2100 se 
înjumătăţesc ca mărime, deoarece principalele activităţi ale Proiectului vor avea loc la 
sfarsitul primei jumătăţi a intervalului dintre perioada luată ca bază şi perioada prognozată.  
Cu alte cuvinte, condiţiile 'normale’ prognozate relevante pentru proiect se presupune a fi 
următoarele: 

 Precipitaţii de iarnă (decembrie-februarie) - crescute cu 5-15 % (50 % creştere medie 
prognozată până în 2071-2100); 

 Precipitaţii de primăvară (martie-mai) – neschimbate; 

 Precipitaţii de vară (iunie-august) - scăzute cu 10-30 % (50 % creştere medie 
prognozată până în 2071-2100); 

 Precipitaţii de toamnă (septembrie-noiembrie) – scăzute cu 5 %;  

 Fenomenele extreme crescute ca mărime 0-15 % (50 % creştere medie prognozată 
până în 2071-2100). 
În privinţa fracţiunii zăpezii din precipitaţii, nu există date cu privire la situaţia actuală.  

Ţinând seama de creşterile prognozate ale temperaturii de iarnă, pare însă rezonabil să 
presupunem că mai multe precipitaţii din lunile de iarnă vor fi sub formă de ploaie şi că 
dezgheţul va avea perioada de vârf mai devreme. 
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2.2 Apele de suprafaţă 

Apele de suprafaţă din zona de influenţă a proiectului sunt caracterizate de pâraie 
mici care se varsă în râuri în aval de amplasamentul proiectului.   Există de asemenea în 
apropierea zonei proiectului câteva lacuri artificiale (denumite local „tăuri”) de dimensiuni 
mici, asociate unor activităţi miniere istorice.  Caracteristicile fizice şi chimice ale pâraielor, 
râurilor şi lacurilor sunt descrise în Secţiunea de faţă.  
 
2.2.1 Descriere generală a bazinelor hidrografice 

Râul Arieş este cea mai importantă resursă de apă din Munţii Apuseni pe teritoriul 
judeţului Alba, trei sferturi din bazinul acestuia şi o lungime de 164 km aflându-se în această 
zonă. Râul Arieş curge la circa 10 km nord de zona Roşia Montană, colectând ape din 
diverşi afluenţi (ex. râul Abrud), ca şi din numeroase văi locale (ex. Ştefancei).  Prin urmare, 
Arieşul este un râu major cu variaţii considerabile de debit şi cea mai semnificativă sursă 
potenţială de apă brută din apropierea amplasamentului propus pentru proiectul Roşia 
Montană. 

Râul Abrud izvorăşte din apropierea culmii Detunata şi are o lungime de circa 32,5 
km.  Cotele din preajma vârfului Detunata sunt de circa 961 m şi scad în aval până la circa 
540 m, la punctul de vărsare în râul Arieş.  

Cursurile de apă radiază din direcţia celor mai înalte vârfuri din zona proiectului, fiind 
concentrate în partea de est a amplasamentului propus şi curg către vest şi nord, vărsându-
se în râurile Abrud şi respectiv, Arieş (v. Planşa 4.1.3).  Localitatea Roşia Montană este 
străbătută de pârâul Roşia care curge către vest, colectând apele de pe versanţii culmilor 
aproape liniare, orientate est-vest.  Apele de pe linia de creastă sudică curg la rândul lor 
către vest şi către sud-vest, în văile adiacente Selişte şi respectiv, Corna.  Culmea de nord-
est este dominată de dealul Rotunda (1091m) care reprezintă cel mai vestic vârf dintre 
culmile mai înalte situate în partea de est a zonei de influenţă a Proiectului.  Albiile acestor 
pâraie de munte sunt neregulate, cu sectiunea transversala în formă de V pronunţat, cu 
patul format din depozite aluvionare.  
 
2.2.2 Curgerea apelor de suprafaţă  

O prezentare sinoptică a datelor referitoare la debitele cursurilor de apă în perioada 
2001-2004 pentru cele patru pâraie care curg prin, sau prin apropierea amplasamentului, 
(Planşa 4.1.3) este ilustrată în Tabelul 4.1-5, Prezentare sintetica a debitelor apelor 
curgătoare din zonă.  În Planşa 4.1.5., Prezentare sintetică a debitelor, sunt prezentate 
înregistrările hidrografelor pentru această perioadă, împreună cu cantităţile de precipitaţii 
înregistrate la staţia meteorologică Roşia Montană. Datele au fost colectate de la stăvilare 
dotate cu echipamente automate de monitorizare, potrivit cerinţelor programului actual de 
monitorizare a apei de la RMGC.  Colectarea datelor se bazează pe câte patru citiri 
automate pe oră.  Citirile au fost transferate din înregistratorul automat într-un tabel şi apoi 
descărcate într-o bază de date specială.  Stăvilarele au fost proiectate şi instalate conform 
cerinţelor ISO 8368 (1999) şi sunt monitorizate şi întreţinute permanent. 

Datele cheie privind bazinul râului Arieş sunt prezentate în Tabelul 4.1-6, Date 
hidrologice pentru Abrud (la Abrud) şi datele privind râul Arieş la Câmpeni în Tabelul 4.1-7, 
Date hidrologice pentru Arieş (la Câmpeni)  Aceste date au fost obţinute de la staţiile 
hidrologice ale INMH din Abrud şi respectiv Câmpeni, pentru perioada de înregistrări de 
până în 2000.  Sistemul de afluenţi este prezentat schematic în Planşa 4.1.6, Cursuri de apă 
de suprafaţă, cu debitele medii, maxime şi minime zilnice din punctele de măsurare.  Deşi 
monitorizarea nu se referă la aceeaşi perioadă, se poate face o comparare aproximativă a 
debitelor medii zilnice. Ca procent din debitul Arieşului la Câmpeni, debitele de curgere sunt 
următoarele: Abrud la Abrud (11,4%), Roşia (1,4%), Selişte (0,9%), Corna (1,1%) şi Abruzel 
(1,1%). 

Valea Ştefancei are o suprafaţă de 1.128 ha şi curge spre nord.  Pârâul se varsă 
direct în Arieş, mult în aval faţă de celelalte patru văi.  În această vale există două iazuri de 
decantare, aparţinând exploatării miniere Roşia Poieni.  Deoarece nu a existat nici un plan 
de includere a acestei văi în zona propusă pentru exploatarea viitoare, nu au fost 
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inventariate în cadrul Proiectului date din puncte amplasate pe această vale.  Există pe 
cursul vaii un stăvilar în unghi drept, abandonat.  Stăvilarul este proiectat în aşa fel, încât nu 
corespunde măsurătorilor de debit mic. 

Apele care se scurg din lucrări miniere subterane contribuie la debitul apelor de 
suprafaţă în văile Abruzel, Roşia şi Corna.  

În Roşia Montană se înregistrează cele mai mari scurgeri de ape de mină din galerii. 
Scurgerile din două mari galerii contribuie la îmbogăţirea pârâului Roşia, cea mai importantă 
dintre acestea fiind situată la 714 m dnMN (punct de monitorizare R085 sau Galeria 714). 
Observaţii recente ale scurgerii din galeria 714 evacuate în valea Roşiei arată că debitul 
mediu variază lunar de la circa 39,6 la 63,0 m3/h (11,0 - 17,5 l/s).  Pe baza acestor 
elemente, debitul mediu anual estimat este de 51,1 m3/h (14,2 l/s). Circa 8 % din debitul 
mediu al văii Roşia provine din galeria 714.   

Valea Cornei colectează de asemenea evacuări semnificative de ape de mină (16,2 
m3/h, 4,5 l/s) din două surse apropiate una de cealaltă, care par a fi izvoare.  Datorită 
aspectului ruginiu al apei, valorii scăzute a pH-ului şi apropierii surselor de lucrările miniere 
existente, se presupune că aceste cursuri provin din galerii de mină prăbuşite.  

Scurgerea semnificativ mai pronunţată din valea Seliştei poate fi atribuită scurgerilor 
în acest bazin relativ mic din iazurile de decantare ale exploatării existente de la ROŞIAMIN. 

Planşa 4.1.5, Prezentare sintetica a debitelor, demonstrează reacţia rapidă a 
scurgerii apelor de suprafaţă faţă de precipitaţii.  Şisturile argiloase care domină geologia pe 
o porţiune însemnată a amplasamentului Proiectului determină o permeabilitate scăzută a 
solurilor, reducând infiltrarea precipitaţiilor. Rocile vulcanice din zona de influenţă a 
Proiectului prezintă şi acestea o permeabilitate scăzută. Ca urmare a acestui fapt, o mare 
parte a apelor meteorice din precipitaţii intense se reflectă în şiroiri de suprafaţă.  Lipsa unor 
lacuri mari în aceste văi limitează şi mai mult capacitatea de reţinere a viiturilor în bazin. 
Reacţia rapidă faţă de precipitaţii a fost observată şi în scurgerile din galerii de mină, 
sugerând existenţa unor căi directe de infiltrare a apelor din precipitaţii în şi în afara reţelei 
de lucrări subterane. Reţeaua de galerii poate fi deci conceptualizată ca o extensie în 
subteran a sistemului apelor de suprafaţă şi nu ca un sistem de ape subterane. 

O comparare a datelor privind debitele cursurilor de apă şi cantităţile de precipitaţii 
(Planşa 4.1.5, Prezentare sintetică a debitelor) indică de asemenea că apar viituri mai mari 
după o serie de precipitaţii, decât după o singură ploaie mare. Acest fapt sugerează că 
terenul deţine o oarecare capacitate de retenţie a apei.  

Au fost efectuate mai multe analize ale datelor privind scurgerea. INMH, 2002 a 
calculat debite maxime de 100 şi 58,3 m3/s cu probabilităţile de depasire de 0,1% şi 
respectiv 1% pentru pârâul Roşia (cu alte cuvinte, debitul pârâului Roşia ar trebui să fie sub 
100 m3/s în 99,9% din timp, şi sub 58,3 m3/s în 99% din timp). Pentru Selişte au fost 
calculate debitele maxime, de 5,9; 4,85 şi 3,8 m3/s, cu probabilitatea de depasire de 0,5%; 
1%, şi respectiv 5%. Debitele calculate se bazează pe caracteristici empirice ale bazinului. O 
analiză a debitelor minime bazată pe înregistrările debitelor istorice măsurate pe Arieş şi 
Câmpeni extrapolate pentru Gârde este prezentată în Knight Piesold, 2002.  
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Tabel 4.1-5. Prezentare sintetică a debitelor cursurilor de apă din zonă 

Stăvilarul de pe valea Roşiei (Suprafaţa bazinului = 14,7 km2). 

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

Perioada Minim Maxim Medie Maxim Medie 

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

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

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

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

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

Perioada Minim Maxim Medie Maxim Medie 

Momentan 14,6 8.565,4 416,3 883,0 42,9 

Zilnic 59,5 5.909,7 487,4 609,2 50,2 

Lunar 197,7 1.307,0 528,2 134,7 54,4 

Stăvilarul de pe valea Seliştei (Suprafaţa bazinului = 4,5 km2). 

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

Perioada Minim Maxim Medie Maxim Medie 

Momentan 6,4 5.624,6 419,2 1,249,9 93,1 
Zilnic 66,1 2.649,2 427,4 588,7 94,9 

Lunar 201,8 1.170,2 451,8 260,0 100,4 
Stăvilarul de pe valea Abruzelului (Suprafaţa bazinului = 13,9 km2). 
 Debit ( m3/h) Debit specific (m3/h) 
Perioada Minim Maxim Medie Maxim Medie 

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

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

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

Sursa: Baza de date RMGC, 2005 

 

Tabel 4.1-6. Date hidrologice pentru Abrud (la Abrud) 
Date statistice Abrud Valoarea Unităţi 

Suprafaţa bazinului la staţia hidrometrică Abrud: 109 km2 
Debit mediu zilnic la Abrud (1965-2000) 5.177 m3/h 
Debit minim înregistrat la Abrud (1965-2000) 
02.02.91 209 m3/h 
19.12.73 216 m3/h 
23.08.93 216 m3/h 
31.08.92 238 m3/h 
15.11.83 241 m3/h 
16.01.84 241 m3/h 
13.12.86 241 m3/h 
09.07.68 259 m3/h 
Debit maxim înregistrat la Abrud (1965-2000) 
10.03.00 223.000 m3/h 
06.04.00 220.000 m3/h 
31.03.86 220.000 m3/h 
27.12.95 187.000 m3/h 
31.07.80 151.000 m3/h 
Debit mediu zilnic specific la Abrud (1965-2000) 46,8 m3/h/km2 
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Tabel 4.1-7. Date hidrologice pentru Arieş (la Câmpeni) 
Date statistice Câmpeni Valoarea Unităţi 

Suprafaţa bazinului la staţia hidrometrică Câmpeni: 615 km2 
Debit mediu zilnic la Câmpeni: (1975 - 2000) 45.300 m3/h 
Debit minim înregistrat la Câmpeni (1975-2000) 
11.12.86 2.860 m3/h 
15.12.83 3.380 m3/h 
05.12.78 4.070 m3/h 
24.11.88 4.360 m3/h 
15.02.84 4.990 m3/h 
Debit maxim înregistrat la Câmpeni (1975-2000) 
12.03.81 1.832.000 m3/s 
27.12.95 1.289.000 m3/s 
12.04.00 1.058.000 m3/s 
10.03.00 659.000 m3/s 
03.07.75 504.000 m3/s 
Şiroiri specifice medii la Câmpeni:  (1975 - 2000) 72,0 m3/h/km2 
 
2.2.3 Calitatea apelor de suprafaţă  

Proiectul Roşia Montană se află în zona minieră existentă Roşia Montană, imediat la 
nord-est de oraşul Abrud (v. Planşa 4.1.3).  Mineritul a fost practicat în această zonă încă 
din epoca romană.  Pâraiele din zona proiectului Roşia Montană se caracterizează printr-o 
slabă calitate a apei ca urmare a apelor ce se scurg din mine vechi, a scurgerilor din halde 
de roci sterile şi din iazuri de decantare şi a altor efluenţi proveniţi de la ferme, locuinţe şi 
activităţi industriale. Calitatea apei din lacurile artificiale reflectă de asemenea impactul 
activităţilor trecute asupra zonei de influenţă a Proiectului, iar înregistrările istorice arată că 
poluarea pâraielor şi râurilor în urma lucrărilor miniere din zonă era recunoscută, cel puţin 
încă din epoca medievală. 

În Tabelul 4.1-8, Calitatea apelor de suprafaţă în zona Roşia Montană, se prezintă 
caracterizarea calităţii apei de suprafaţă din pâraiele şi izvoarele locale pe baza criteriilor 
propuse de Ordinul nr. 1146/2003.  Evaluarea se bazează pe rezultatele programului de 
monitorizare prezentat în Raportul condiţiilor iniţiale ale calităţii apelor (Rapoarte privind 
condiţiilor iniţiale, Raport 1, Partea 1).  Tabelul conţine o indicaţie generală a nivelului actual 
al poluării din diferite sectoare ale cursurilor de apă, dar nu reprezintă o prevedere de 
reglementare şi nu trebuie privit ca atare. Sunt oferite însă puncte de referinţă pentru 
compararea condiţiilor din situaţia iniţială cu impactul potenţial. Clasificarea prezentată în 
Tabelul 4.1-8 merge de la Clasa I (condiţii naturale de referinţă) până la Clasa a V-a 
(degradat).  Punctele de prelevare în raport cu amplasamentul propus pentru Proiect sunt 
prezentate în Planşa 6.1. 
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Tabel 4.1-8. Calitatea apei de suprafaţă în zona Roşia Montană 
Clasificarea apelor de suprafaţă OM 

nr. 1146/2003 Nr.crt. Punct de 
prelevare Curs de apă 

I II III IV V 
1 S17 BUCIUM (Valea Albă)    X  
2 S18 ŞESII Buciumani X     
3 S19 VALEA BUCIUMULUI înainte de valea Izbicioarei X     
4 S20 IZBICIOARA     X 
5 S01 ABRUD     X 

6 S21 MUNTARI Abruzel, din depozitul de steril Roşia 
Poieni     X 

7 S22 PETRENI curs superior Abruzel X     
8 S02 ABRUZEL înainte de Abrud     X 
9 S03 ABRUD înainte de Corna     X 

10 S32 Cârnicel (vechi depozite de steril)     X 
11 S33 Cârnicel (după vechile depozite de steril)     X 
12 S04 Corna înainte de abrud     X 
13 S05 CERNITA înainte de Abrud     X 
14 S06 ABRUD înainte de valea Seliştei     X 
15 S07 SELIŞTE înainte de abrud     X 
16 S23 Abrud înainte de depozitul de steril Gura Roşiei     X 
17 S08 ABRUD înainte de valea Roşiei     X 

18 S09 Roşia Montană după evacuarea preaplinului de la 
concasor     X 

19 S10 Roşia Montană, înainte de râul Abrud     X 
20 S11 ABRUD după valea Roşiei     X 
21 S12 ABRUD înainte de râul Arieş     X 
22 S13 ARIEŞ înainte de râul Abrud    X  
23 S14 ARIEŞ înainte de Valea Ştefancei     X 
24 S15 STEFANCA înainte de Arieş    X  
25 S16 ARIEŞ după Valea Ştefancei    X  
26 S24 VALEA ŞESEI Lupşa înainte de Arieş     X 
27 S25 Sărtaş evacuare de ape de steril înainte de Arieş     X 
28 S27 Râul Arieş la Lunca X     
29 S26 Râul Arieş la Sărtaş    X  
30 S28 Mureş la Alba Iulia   X   
31 S29 Curs superior RM înainte de Tăul Mare  X    
32 S30 Curs RM după Tăul Mare  X    
33 S31 RM Valea Nanului    X  

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

 
Clasificarea oficială a Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR) pentru 

lungimea de 166 km a cursului râului Arieş şi 24 km din cursul Abrudului este prezentată în 
Tabelul 4.1-9, Condiţiile apei de suprafaţă din râurile Abrud şi Arieş. Din cât se cunoaşte, 
Ordinul nr. 1146/2003 este în curs de evaluare ca metodă de clasificare a calităţii apelor de 
suprafaţă din România pentru înlocuirea STAS 4706-88, aşa că în Tabelul 4.1-9. sunt 
prezentate ambele seturi de valori.   
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Tabel 4.1-9. Condiţiile de calitate ale apelor de suprafaţă din râurile Abrud şi Arieş 
Categoria de calitate a apei conform clasificării 

ANAR Secţiunea 
I II III IV (D) V 

Legislaţie de 
referinţă 

Râul Abrud (24 km):  

    24km 1146/2003 
întreaga lungime a râului 

   24km  4706-88 

Râul Arieş (166 km): 

40km     1146/2003 Secţiunea A 
de la izvor la confluenţa cu 

Arieşul Mic (40 km) 40km     4706-88 

 9km    1146/2003 Secţiunea B 
de la confluenţa cu Arieşul 

Mic la confluenţa cu Abrudul 
(9 km) 9km     4706-88 

  58km   1146/2003 Secţiunea C 
de la confluenţa cu Abrudul 

la confluenţa cu Bistra şi 
Ocolişa (58 km)    58km  4706-88 

Clasificare STAS 4706/88*: 
Categoria I - ape care pot fi utilizate pentru alimentarea centrelor populate sau unităţilor zootehnice, a unităţilor 
din industria alimentară, în fermele de salmonide şi în staţiunile balneare (bazine de înot) 
Categoria a II-a – ape de suprafaţă care pot fi folosite în industrie, piscicultură (peşti mai puţin sensibili la poluare 
decât păstrăvul) şi folosinţe urbane şi de agrement 
Categoria a III-a – ape pentru irigarea terenurilor agricole, producţia de energie electrică în hidrocentrale, 
instalaţii industriale de răcire, staţii de spălare şi alte scopuri 
Categoria a IV-a (D) – ape degradate improprii pentru dezvoltarea faunei acvatice. 
Referinţă: Scrisoarea primită de la Administraţia Naţională „Apele Române” cu data 9 septembrie 2003. 
*Notă:  STAS 4706-88 înlocuit prin OM nr. 1146/2003 

 
Apa necesara pentru Proiect se va capta din Secţiunea B a râului Arieş, iar 

evacuarea se va face în râul Abrud. 
Administraţia Naţională „Apele Române” clasifică întregul curs de 24 km al Abrudului 

în categoria a IV-a [D] conform STAS 4706-88 şi în Categoria a V-a conform OM nr. 
1146/2003.  Apele de suprafaţă din văile locale, inclusiv întreg curs al Abrudului sunt poluate 
în măsura în care nu mai pot susţine viaţa peştilor.   

Aşa cum se remarcă în Secţiunea „Monitorizarea” şi în alte părţi ale Raportului la 
studiul EIM, RMGC a implementat un program de monitorizare şi prelevare a probelor de 
apă încă din noiembrie 2000 şi evaluează în mod curent calitatea apelor subterane din zona 
amplasamentului.  Sunt prelevate în mod curent probe din treizeci şi opt de puncte (Planşa 
6.1) din perimetrul concesiunii şi din pâraiele şi râurile din vecinătatea acestuia pentru 
determinarea diverşilor indicatori fizico-chimici.  Rezultatele recente ale programului de 
prelevare sunt prezentate sintetic în continuare şi în Planşele 4.1.7 şi 4.1.8 Calitatea apelor 
de suprafaţă – indicatori principali. Este prezentată metoda de prelevare a probelor şi sunt 
discutate rezultatele în Raportul privind condiţiile iniţiale ale calităţii apelor. (Rapoarte rpivind  
condiţiile iniţiale, Raport 1) prezentate mai jos. În raport este identificată lista indicatorilor 
avuţi în vedere în evaluare, care se bazează pe compararea legislaţiei naţionale, a ghidurilor 
şi indicatorilor identificaţi ca pericole potenţiale pentru sănătatea umană în zona Roşia 
Montană.  

Deşi studiul condiţiilor iniţiale analizează o suită extensivă de indicatori, indicatorii 
specifici principali care prezintă frecvent depăşiri faţă de valorile limită prevăzute de 
legislaţia naţională au fost investigaţi cu o atenţie deosebită, între aceştia numărându-se; 

• pH 

• Arsen 
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• Cadmiu 

• Crom 

• Cupru 

• Plumb 

• Nichel 

• Seleniu 

• Sulfat 

• Zinc. 
Datorită impactului potenţial al proiectului asupra apelor de suprafaţă, au fost 

evaluate de asemenea valorile iniţiale pentru cianuri, calciu, sulfat şi fier.  
În Planşa 4.1.7 sunt prezentate valorile medii pe perioada monitorizată pentru 

indicatorii hidrochimici principali, iar în Planşa 4.1.8 valorile maxime. Centralizarea acestor 
date în puncte principale este prezentată schematic în Planşa 4.1.9 . Conductivitatea 
electrică şi suma pentru As, Cd şi Ni sunt incluse ca indicatori generali ai calităţii apei. 
Depăşirile faţă de valorile standard de evacuare din NTPA 001/2005 (TN001) sunt marcate 
cu roşu. Datorită tendinţei Directivei Cadru pentru Apă a Uniunii Europene (2000/60/EC, 
Clauza 40) de a considera impactul evacuărilor printr-o abordare în care valorile 
concentraţiei la evacuare sunt combinate cu concentraţiile din emisar, depăşirile faţă de 
standardul referitor la apele de suprafaţă din OM nr. 1146/2003 sunt marcate cu galben, fiind 
incluse de asemenea valorile standard pentru apă potabilă conform Legii privind calitatea 
apei potabile nr. 458/2002, completată şi modificată prin Legea nr. 311/2004. Deoarece 
acestea din urmă sunt în general cele mai stricte şi primele cele mai permisive, fiecare 
căsuţă din tabel este colorată conform depăşirii valorii din cel mai permisiv standard. 
Punctele de prelevare sunt grupate pe bazine, iar în fiecare bazin sunt prezentate în ordine 
din amonte spre aval.  

Din aceste date pot fi desprinse mai multe observaţii cu caracter general: 
Concentraţiile indicatorilor hidrochimici sunt determinate în mare măsură de debitul 

apei (Figura 4.1.10), concentraţiile scăzând o dată cu creşterea debitului. Trebuie însă 
remarcat că există numeroase excepţii faţă de această tendinţă. Acest fapt se datorează 
probabil numărului insuficient de probe recoltate din fiecare punct, neconcordanţei dintre ora 
prelevării şi ora măsurării debitului şi uneori, faptului că punctul de prelevare nu este acelaşi 
cu punctul de măsurare a debitului. Drept urmare, nu poate fi demonstrată în mod 
concludent o relaţie de dependenta între debit şi concentraţiile determinate. În majoritatea 
cazurilor, mediile prezentate în Planşa 4.1.7 şi 4.1.9 se referă la 13 prelevări în perioada 
2000 – 2005. Aceste prelevări sunt distribuite rezonabil pe parcursul ciclurilor hidrologice 
dintr-un an. Deoarece nu au fost efectuate prelevări regulate, mai frecvente, au fost 
prezentate şi valorile maxime (Planşa 4.1.8). O prelevare mai frecventă ar fi permis 
calcularea unor concentraţii medii mai credibile ale parametrilor hidrochimici. În fazele de 
exploatare şi închidere se recomandă efectuarea de prelevări de probe lunar, în punctele de 
măsurare a debitului şi în acelaşi timp cu citirea acestuia.  

Planşele 4.1.7 şi 4.1.9 prezintă faptul că râul Abrud este poluat înaintea confluenţei 
cu pârâul Corna. Activităţile miniere din amonte, mai ales de la Bucium (Valea Albă) şi 
izvoarele Abruzelului la Muntari reprezintă surse de poluare. Diluţia asigurată într-o oarecare 
măsură de alţi afluenţi face să se îmbunătăţească calitatea Abrudului, deşi pH-ul mediu este 
deja mai acid decât prevede standardul de evacuare NTPA 001 încă înainte de confluenţa 
cu pârâul Corna. 
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Figura 4.1.10. Relaţia dintre debit şi conductivitatea electrică în punctul de prelevare 
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Pârâul Corna însuşi este semnificativ poluat cu evacuări de ape de mină (punctul de 

prelevare 32), deşi până la vărsarea în Abrud se produce o diluţie semnificativă. Pârâul 
Selişte este poluat în oarecare măsură de iazul de decantare existent. Izvoarele pârâului 
Roşia sunt relativ nepoluate înainte ca debitul să fie suplimentat cu apele de mină existente. 
Imediat înainte de vărsarea pârâului Roşia în Abrud, concentraţiile medii ale majorităţii 
parametrilor din Planşa 4.1.7 măsuraţi în pârâul Roşia încă depăşesc valorile de evacuare 
din NTPA 001. Ca urmare a acestui fapt, deşi Abrudul are un debit cu un ordin de mărime 
mai mare decât Roşia, imediat înainte de vărsarea Abrudului în Arieş, calitatea apei din 
Abrud este încă relativ necorespunzătoare, iar pH-ul mediu este mai acid decât prevede 
NTPA 001. Calitatea apei din Arieş se îmbunătăţeşte prin aportul la debit al afluenţilor 
nepoluaţi, până când primeşte apele din valea Ştefancăi, slab poluată de iazul de decantare 
existent şi apoi din valea Şesii, extrem de poluate de evacuările de ape de mină de la Roşia 
Poieni. Valea Şesii reduce calitatea apei din Arieş la valori sub valoarea asociată Categoriei 
a IV-a conform OM nr. 1146/2003 pentru cadmiu şi sulfat şi face ca Arieşul să depăşească 
valorile standard din NTPA 001 pentru cupru şi zinc. 

Analiza concentraţiilor maxime ale parametrilor hidrochimici indică depăşiri ale 
valorilor NTPA 001 pentru pH, cupru, zinc şi alte metale aproape în toate punctele de 
prelevare. Singurele excepţii sunt cursul superior al Roşiei, înainte de a fi afectat de ape de 
mină şi Arieşul înainte de confluenţa cu Abrudul. Însă şi în aceste puncte se observă 
depăşiri ale valorilor din NTPA 001 pentru pH şi calciu. 

Alte rapoarte privind apa, anexate în Raportul privind condiţiile iniţiale sunt: Partea 1, 
Raport privind condiţiile iniţiale ale calităţii apei, Partea a 2-a, Raport privind condiţiile iniţiale 
biologice şi bacteriologice şi Partea a 3-a, Raport privind analiza probelor de sedimente şi 
apă.  Raportul privind condiţiile iniţiale biologice şi bacteriologice tratează aprofundat 
condiţiile biologice şi bacteriologice iniţiale din zona de influenţă a proiectului cu accent pe 
valea Roşiei.  Componenta biologică a raportului este inclusă în Raportul privind condiţiile 
iniţiale ecologice (Raport privind condiţiile iniţiale, Raport 7).  Conform discuţiilor din aceste 
documente de referinţă, calitatea biologică a pârâului Roşia a fost semnificativ degradată. 
Principala componentă a acestui raport referitor la calitatea apei este Raportul bacteriologic 
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(este discutată şi calitatea generală a apei conform Raportului condiţiilor iniţiale ale apei).  S-
a constatat că pârâul Roşia este afectat de un număr mare de bacterii, în special bacterii 
coliforme de origine antropică în localitatea Roşia Montană, dar valorile din amonte şi aval 
de acesta au fost mai bune decât cele standard.  A fost efectuată şi o evaluare limitată a 
calităţii apei potabile provenită din fântânile din localitate, identificându-se o oarecare 
contaminare bacteriologică. 

Raportul privind analiza probelor de sedimente şi apă (Raport privind condiţiile 
iniţiale, Raport 1, Partea 3) prezintă rezultatele unui studiu efectuat de „Fluvio” (Institute of 
Geographic and Earth Science, University of Wales, Great Britain).  Acest studiu este axat 
pe identificarea şi evaluarea situaţiei iniţiale a mediului în „amprenta” geochimică Roşia 
Montană din sub-bazinele Abrud şi Arieş.  Evaluarea sugerează că formele actuale de 
impact ale activităţilor miniere actuale şi istorice de la Roşia Montană se întind pe 24 la 30 
km aval de confluenţa pârâului Roşia cu râul Abrud până în Arieş.  Analiza s-a bazat pe 
calitatea apei, calitatea sedimentelor şi tehnici de „amprentare”. 
 
2.2.4 Lacuri 

Lacurile (tăurile) din zonă au fost construite cu precădere în secolul al XIX-lea ca 
iazuri de stocare a apei pentru activităţi de extracţie a aurului şi se află de obicei în zone mai 
înalte.  Cele mai mari lacuri sunt:  

 Tăul Mare, aproape de izvoarele Roşiei (suprafaţa = 32.120 m2, volumul = 160.600 
m3, adâncime maximă = 10 m;  

 Tăul Ţarina, pe partea de nord a văii superioare a Roşiei (suprafaţa = 10.480 m2, 
volumul = 27.300 m3, adâncime maximă = 4,5 m);  

 Tăul Brazilor, pe partea de sud a văii superioare a Roşiei (suprafaţa = 7.800 m2, 
volumul = 22.000 m3, adâncime maximă = 5,5 m); 

 Tăul Anghel, pe partea de sud a văii superioare a Roşiei (suprafaţa = 4.250 m2, 
volumul = 8.500 m3, adâncime maximă = 4,5 m); 

 Tăul Corna, la izvoarele Cornei (suprafaţa = 8.830 m2, volumul = 15.930 m3, 
adâncime maximă = 3,6 m.  
Din toate aceste lacuri au fost prelevate probe în cadrul caracterizării condiţiilor 

iniţiale, descrise în Raportul privind condiţiile iniţiale ale mediului acvatic (Rapoarte privind 
condiţiile iniţiale, Raport 1).  Au fost prelevate şi analizate probe şi din Tăul Cartuş, Tăul 
Găuri şi Tăul Ţapului din valea Roşiei.  Poziţiile lacurilor sunt indicate în Planşa 4.1.3 Harta 
bazinelor hidrografice şi detaliate în Rapoartele condiţiilor iniţiale, Raport 1, Partea 1.   

Se pare că aceste lacuri artificiale sunt alimentate din izvoare.  Nu au fost observate 
evacuări de debit şi nu există un consum substanţial de apă.  Din acest motiv, acestea nu 
joacă un rol semnificativ în hidrologie şi se presupune că aportul de apă din izvoarele de 
alimentare este compensat prin evaporaţie şi exfiltraţii.   

Aşa cum se remarcă în Raportul privind condiţiile iniţiale ale mediului acvatic 
(Rapoarte privind condiţiile iniţiale, Raport 1, Partea 1), calitatea apei din lacuri este bună, în 
general nedepăşind valorile din standard, cu excepţia celor pentru mercur şi seleniu.  În apă 
au fost detectate concentraţii semnificative de mercur, de până la de peste 10 ori valoarea 
din standard.  Mercurul nu a fost în mod obişnuit detectat în alte ape asociate zonei 
proiectului, nici în apele de mină.  Însă mercurul se utiliza de obicei în prelucrarea aurului 
prin tehnici tradiţionale.  Este deci probabil că, deoarece aceste lacuri au fost folosite în 
mineritul aurului în secolul al XIX-lea, mercurul să-şi aibă originea în aceste activităţi.  
Concentraţiile mari de mercur din coloana de apă reflectă probabil concentraţiile mari de 
metil mercur din apă şi de mercur şi metil mercur din sedimentele iazurilor. 
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2.3 Ape subterane 

Un studiu independent al condiţiilor iniţiale a fost efectuat în anii 2000 şi 2001, în 
care au fost cuprinse 140 fântâni săpate manual, 175 izvoare şi scurgeri de ape de mină din 
zona exploatării şi patru sub-bazine adiacente (respectiv văile Abruzel, Corna, Selişte şi 
Roşia)  Scopul inventarierii a fost îmbogăţirea bazei de cunoştinţe hidrologice a zonei având 
ca obiectiv evaluarea bilanţului iniţial al apei, permeabilitatea subsolului, conductivitatea, 
efectul izvoarelor asupra proiectării lucrărilor, disponibilitatea resurselor de apă subterană şi 
estimarea iniţială a necesităţilor de asecare.  Detalii suplimentare cu privire la hidrogeologia 
proiectului sunt centralizate în Raportul condiţiile hidrogeologice iniţiale (Rapoarte privind 
condiţiile iniţiale, Raport 3).  După cum se remarcă în acest raport, testările suplimentare 
efectuate pe amplasament în 2003 şi 2004 au îmbunătăţit cunoaşterea de către RMGC a 
condiţiilor din subteran. 
 
2.3.1 Hidrogeologie 

Rocile potenţial purtătoare de apă de pe amplasamentul proiectului sunt roci 
sedimentare jurasice şi cretacice, straturile vulcanice şi depozitele superficiale de aluviuni şi 
coluviuni.  Rocile sedimentare jurasico – cretacice de pe amplasamentul proiectului constau 
şi din straturi discontinue de gresii şi conglomerate care nu furnizează cantităţi semnificative 
de apă.  Majoritatea sedimentelor cretacice, inclusiv secvenţele groase de şisturi marnoase 
au o permeabilitate foarte scăzută.  Dacitul vulcanic, breciile de coş şi breciile negre au de 
asemenea o permeabilitate primară scăzută.  Permeabilitatea care există totuşi în 
secvenţele sedimentare şi vulcanice se datorează caracteristicilor structurale secundare, 
precum fracturile şi faliile.  Depozitele superficiale neconsolidate şi rocile alterate apropiate 
de suprafaţă pot avea o capacitate semnificativă de cantonare a apelor în unele porţiuni, dar 
sunt prea subţiri pentru a fi exploatate ca surse mari sau medii de alimentare şi sunt mai 
potrivite ca surse de alimentare mici, de folosinţă menajeră. Fluxurile de andezite din faza 
târzie post-mineralizare din neogen şi piroclastele, dominate de aglomerate, apar imediat la 
nord de Jig şi la est de Cârnic, precum şi sub formă de grohotiş remanent în zona Orlea, în 
partea de nord a văii Roşiei. Aceste unităţi vulcanice andezitice sunt slab poroase şi permit o 
oarecare circulaţie a apei subterane prin unităţile de aglomerate şi pe zonele de contact cu 
roca în general impermeabilă de sedimente cretacice de dedesubt. În aceste zone de 
contact apare o serie de izvoare şi mici lacuri, la distanţe mai mari faţă de proiect.     

Discuţia fiecăreia dintre aceste trei unităţi potenţial purtătoare de apă de pe 
amplasament (roci sedimentare, roci vulcanice, depozite superficiale) este prezentată în 
continuare: 
2.3.1.1 Roci sedimentare 

Rocile sedimentare din jurasicul târziu – cretacic constau mai ales din depozite de fliş 
de şisturi negre de permeabilitate scăzută (sub 1 × 10-5 cm/s, aproximativ 1 × 10-2 m/zi – de 
remarcat că nu este vorba de viteză, deşi se măsoară în aceleaşi mărimi/unităţi).  Straturile 
cele mai tinere din unitatea Abruzel sunt de vârstă maestrichtiană şi constau din intercalări 
de straturi de gresii, conglomerate şi şisturi marnoase (numite fliş grunzos micos şi gresie 
grăunţoasă în hărţile geologice locale).  În forajele geotehnice de adâncime de pe valea 
Seliştei au fost întâlnite straturi intercalate de gresii şi şisturi argiloase.  Grosimea straturilor 
de gresii şi conglomerate variază de la câţiva milimetri la aproximativ un metru.  Caracterul 
profund perturbat al geologiei înseamnă că aceste straturi sunt discontinue şi încapsulate în 
şisturile de permeabilitate mai mică.  Prin urmare, aceste straturi nu au o capacitate 
semnificativă de a purta apa şi nu merită continuarea investigării resursei.  Capacitatea pe 
care aceste roci sedimentare o au totuşi, este în mare măsură secundară, datorită deformării 
structurale şi prezenţei rocilor breciate asociate zonelor de forfecare.  S-a observat de 
asemenea că roca de bază din apropierea suprafeţei are o permeabilitate relativă mai mare 
decât straturile mai adânci.  Această permeabilitate este asociată orizontului alterat al rocii, 
dar presiunea litostatică mai scăzută din apropierea suprafeţei poate permite şi deschiderea 
fracturilor.  În cea mai mare parte, circulaţia apei subterane apare în orizontul alterat din 
apropierea zonei de contact cu solul şi stratul coluvial de deasupra. 
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2.3.1.2 Roci vulcanice 
Unităţile vulcanice sunt extrem de eterogene şi anizotropice, astfel că proprietăţile 

hidrogeologice variază substanţial pe distanţe scurte.  Este posibil ca permeabilitatea 
primară să contribuie într-o măsură minoră la capacitatea de cantonare a apei din această 
unitate.  Acolo unde apar cantităţi substanţiale de apă în aceste unităţi, acestea se 
datorează mai ales permeabilităţii secundare.  Este de asemenea posibil ca în zonele de 
exploatare, apele de mină să fi dizolvat mai mult şi să fi sporit apoi permeabilitatea zonelor 
calcaroase din interiorul breciilor.  În rocile sedimentare înconjurătoare se găseşte calcită, 
care constituie breciile de coş împreună cu rocile vulcanice neogene.  Invers însă, în alte 
zone a fost demonstrată o permeabilitate scăzută a acestei unităţi.   

Forajul hidrogeologic practicat în porţiunea superioară a văii Abruzelului a identificat 
brecii de coş la adâncimi de 10-14 m.  Aceste brecii apar ca bază impermeabilă care susţine 
un strat acvifer cantonat în stratul coluvial suprapus.  Dacitele întâlnite aveau o foarte redusă 
capacitate de a purta apă. Permeabilitatea primară este neglijabilă şi există prea puţine 
dovezi de permeabilitate secundară naturală.  

Foraje de evaluare hidrogeologică a breciilor de coş au fost practicate în porţiunea 
superioară a văii Roşiei.  Puţina apă subterană întâlnită se găsea în straturi subţiri apropiate 
de suprafaţă. 

Forajul hidrogeologic de adâncime practicat în valea Roşiei a identificat dacite de la 
suprafaţă şi până la o adâncime de 220 m.  Baza forajului se află la cota 570 m dnMN.  Nu 
au fost întâlnite straturi de apă semnificative, deşi forajele de observaţii din galeriile de mină 
indică prezenţa apei la o cotă de peste 700 m dnMN.   Nu a fost găsită apă în testul de 
pompare în dacitele aflate în galeria de la 714 m dnMN (cunoscută ca galeria 714).  

Aceste constatări indică lipsa unei suprafeţe freatice continue (nivel al apei 
subterane) la circa 700 m dnMN în secvenţele vulcanice; straturile şi conductele naturale 
capabile să transporte ape subterane sunt destul de limitate. 

Fluxurile de andezite din faza târzie post-mineralizare din neogen şi aglomeratele de 
la Roşia Poieni şi andezitele de la Rotunda apar pe cursul superior al văilor Corna şi Roşia, 
suprapuse mai ales peste unităţi sedimentare cretacice cu mici suprapuneri peste unităţile 
de brecii de coş. Unităţile de aglomerate prezintă o oarecare porozitate slabă, dar în general 
sunt straturi subţiri, se află la distanţă faţă de zona de influenţă a proiectului şi se suprapun 
peste unităţi sedimentare cretacice impermeabile, conform descrierii de mai sus. 
 
2.3.1.3 Depozite superficiale 

Depozitele superficiale constau din coluvii, aluviuni şi depozite artificiale – umplutură 
şi deşeuri de mină.  Din probe rezultă că aceste depozite nu au în general grosimi mai mari 
de 10 m.  Ele pot avea o capacitate semnificativă de cantonare a apelor, dar grosimea 
saturată redusă înseamnă că nu reprezintă o resursă semnificativă de apă.  Acestea 
alimentează însă o serie de fântâni de folosinţă menajeră săpate manual din întreaga zonă.  

Coluviile sunt în general larg răspândite, cu excepţia locurilor cu aflorimente de rocă 
sau a celor în care aluviunile reprezintă materialul de suprafaţă predominant (ex. pe fundul 
văilor/pâraielor)  Coluviul observat pe amplasament este un amestec de coluviu formal (o 
masă de sol şi roci depozitate prin acţiunea apei şi/sau alunecarea în masă pe versanţi) şi 
reziduuri de rocă de bază (respectiv rocă de bază complet alterată sub formă de sol sau 
material argilos).  Coluviul observat avea grosimi de 3 până la 10 m.  Coluviile au o 
capacitate foarte redusă de reţinere a apei, având conductivitatea hidraulică estimată 
(permeabilitatea) de 1 × 10-6 cm/s (aprox. 1 × 10-3 m/zi).  De aceea, coluviile reprezintă în 
general o barieră în circulaţia apei subterane.  Această proprietate se va utiliza în construcţia 
iazului de decantare şi în timpul construcţiei, toate rocile la zi sau aluviunile prezente în 
perimetrul de dezvoltare a iazului vor fi nivelate şi acoperite cu un strat de coluvii 
compactate. 

Aluviunile apar în lungul fundului văilor, pe porţiunea ocupată de actualele albii ale 
pâraielor.  Aceste depozite de aluviuni la suprafaţă în văile pâraielor ajung la adâncimi de 12 
metri şi pot funcţiona ca acvifer local.  Conductivitatea hidraulică medie este relativ mare, în 
domeniul 2 x 10-4 la 3 x 10-2 cm/s (0,2 la 26 m/zi).  
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2.3.2 Suprafaţa piezometrică şi dinamica apei subterane 
Se consideră improbabil că „o singură suprafaţă piezometrică continuă” să reprezinte 

modelul conceptual valabil în zona subterană a amplasamentului.  În zonele foarte 
impermeabile, o suprafaţă piezometrică există numai pentru fluxuri de fractură situate la 
mare distanţă unele de celelalte.  Însă, la adâncimi mici, există probabil o suprafaţă freatică 
aproape continuă, apa infiltrându-se şi curgând prin soluri şi rocile alterate din apropierea 
suprafeţei.  Cu atâtea galerii uscate existente în zona de exploatare din valea Roşiei, profilul 
vertical al presiunii în pori este foarte complex în orice punct.  Deşi în cursul inventarierii au 
fost măsurate adâncimile apei din puţuri şi fântâni, aceste ape nu au fost analizate deoarece 
complexităţile din zonă ar fi conferit un caracter foarte speculativ acestor analize. 

A fost evaluat nivelul piezometric al apei freatice de mică adâncime din zona viitorului 
iaz de decantare, a amplasamentului uzinei de procesare şi a barajului de captare a apelor 
de la Cetate (v. Planşa 4.1. din Rapoarte privind condiţiile iniţiale, Raport 3 Raportul privind 
condiţiile iniţiale hidrogeologice).).  In marea sa majoritate, debitul de apă subterană este 
cantonata în orizontul îngust de rocă alterată aflat sub solurile coluviale, care reflectă 
topografia zonei, şi în aluviunile de pe fundul văilor.  Nivelul piezometric al stratului freatic de 
mică adâncime reflectă îndeaproape zona topografică, indicând fluxuri de ape freatice din 
zonele înalte spre fundul văilor şi pâraiele locale.  Acest model de curgere indică faptul că 
debitul pârâului se alimentează din apele subterane pe toată lungimea văii.  Acest lucru este 
susţinut de diluţia în aval a surselor de apă de mină de la izvoarele Cornei în toate condiţiile 
de debit, după cum descrie Raportul condiţiilor iniţiale hidrologice din Rapoarte privind 
condiţiile iniţiale, Raport 3.  Aceste caracteristici piezometrice indică şi faptul că nu are loc o 
curgere de ape subterane dintr-o vale în alta, apă subterană curgând dinspre culmi şi nu pe 
direcţia transversală a acestora. 
 
2.3.3 Calitatea apei subterane 

Datele de calitate a apei prezentate şi centralizate în acest raport se bazează pe cele 
conţinute în Raportul privind condiţiile iniţiale ale mediului acvatic, Partea 1 (Rapoarte privind 
condiţiilor iniţiale, Raport 1).  Raportul complet conţine o prezentare mai detaliată a datelor 
pentru fiecare punct de prelevare, cu prezentări grafice. 

Hărţile cu punctele de prelevare sunt conţinute în anexele la Raportul privind 
condiţiile iniţiale ale apelor pentru fiecare tip de apă din care s-au recoltat probe.  Harta 
punctelor din care s-au prelevat probe este prezentată de asemenea în Secţiunea 6. Planşa 
6.1. 

Au fost prelevate probe dintr-o diversitate de puncte (inclusiv fântâni săpate manual, 
ape subterane provenite din lucrări de mină, foraje de monitorizare şi izvoare) pe o perioadă 
de 5 ani, între 2001 şi 2005.  Datele sunt centralizate în Planşa 4.1.10. Se face compararea 
cu reglementările naţionale privind apa potabilă (respectiv Legea privind calitatea apei 
potabile nr. 458/2002, completată şi modificată prin Legea r. 311/2004, depăşirile colorate în 
albastru) şi, deoarece unele puncte reprezintă izvoare, cu standardele pentru ape de 
suprafaţă din OM nr. 1146/2003 pentru Categoria IV (depăşirile reprezentate cu galben).  
Datorită posibilităţii ca proiectul să afecteze sistemul apelor subterane, condiţiile iniţiale au 
fost comparate şi cu NTPA 001/2005 (reglementarea evacuărilor industriale, cu depăşirile 
colorate în roşu). Deoarece acestea din urmă sunt în general cele mai stricte, iar primele 
cele mai permisive, fiecare căsuţă din tabel este colorată conform valorii depăşite din cel mai 
permisiv standard. De remarcat că fântânile săpate manual şi izvoarele se folosesc în 
general pentru consum uman şi că depăşirile la orice parametru constituie un risc potenţial 
pentru sănătate.   

În majoritatea cazurilor, mediile prezentate în Planşa 4.1.10 se referă la 13 prelevări 
în perioada 2000 – 2005. Aceste prelevări sunt distribuite rezonabil pe parcursul ciclurilor 
hidrologice dintr-un an. Deoarece nu au fost efectuate prelevări regulate, mai frecvente, au 
fost prezentate şi valorile maxime (Planşa 4.1.11). O prelevare mai frecventă ar fi permis 
calcularea unor concentraţii medii mai credibile ale indicatorilor hidrochimici. În fazele de 
exploatare şi închidere se recomandă efectuarea de prelevări de probe cu frecvenţă lunară.  

În Planşa 4.1.10 este prezentată calitatea apei subterane în fiecare sub-bazin, iar 
punctele de prelevare in cadrul fiecărui sub-bazin sunt listate în ordine de la cote hidraulice 
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mai înalte la cote hidraulice mai joase. Calitatea apei subterane este similară cu cea a apei 
de suprafaţă, ceea ce coroborează conceptualizarea apei subterane ca fiind în principal o 
extensie a regimului apelor de suprafaţă la adâncimi subterane reduse.   

În văile Roşiei şi Cornei, apa subterană este de bună calitate în amonte de lucrările 
miniere, dar este contaminată cu acid, metale, calciu şi sulfat după ce intră în contact cu 
lucrările de mină existente. Mai departe, în aval, concentraţiile indicatorilor din apa 
subterană se reduc prin diluţie cu ape subterane mai puţin poluate. 

Apa subterană din cel mai înalt punct de prelevare de pe valea Abruzelului (B058) 
este poluată cu unele metale şi sulfaţi, dar se îmbunătăţeşte mai jos pe pantă. 

Apa subterană din valea Seliştei este relativ nepoluată, deşi există concentraţii mari 
de cadmiu în majoritatea punctelor de prelevare. 

În Planşa 4.1.11 sunt indicate concentraţiile unor indicatori care au fost mai mari 
decât valorile standard admisibile în fiecare punct de prelevare de una sau mai multe ori. 
Cele mai frecvente sunt depăşirile la cadmiu şi aciditate.  

2.4 Surse de alimentare cu apă existente 

Apa este utilizată în prezent pentru folosinţe menajere, precum şi pentru adăparea 
animalelor şi pentru folosinţe industriale.  Folosinţa industrială se referă la exploatarea 
minieră existentă din zona proiectului. Aceste sisteme de alimentare sunt descrise în 
continuare. Captările de apă autorizate în contextul mai larg al râurilor Abrud şi Arieş sunt 
discutate în legătură cu sistemul de alimentare cu apă propus pentru proiect, în Secţiunea 3. 
 
2.4.1 Sisteme municipale de alimentare cu apă 

Cele două surse principale existente (fără legătură cu proiectul) din perimetrul 
concesionat cuprind alimentări cu apă comunale prin sisteme de distribuţie administrate de 
municipalitate sau alimentări private pentru locuinţe, ferme sau agenţi economici.  În 
perimetrul proiectului, se asigură alimentare cu apă numai pentru locuitorii din Roşia 
Montană, conform descrierii de mai jos. 

Cea mai mare parte a apei utilizate provine din izvoare şi fântâni săpate manual.  
Unităţile care asigură această apă se presupun a fi aluvii sau coluvii de mică adâncime, 
deoarece majoritatea puţurilor sunt săpate manual.  Izvoarele nu au fost definite ca origine, 
dar se crede că apar ca rezultat al diferentei de permeabilitate din depozitele de mică 
adâncime.  Însă sistemele comunale de alimentare cu apă au ca sursă câteva izvoare foarte 
productive, care ar putea avea originea în straturi mai adânci sau în rocă de bază alterată.  

Alimentarea cu apă este asigurată în prezent pentru locuitorii din Roşia Montană, 
prin două sisteme separate descrise mai jos. 
 
Sistemul 1: 

Sistemul 1 asigură apă pentru clădirile administrative ale exploatării MinVest şi 
pentru folosinţele din centrul comunei.  Sursa este asigurată de 15 izvoare grupate în cinci 
captări cu bazine de stocare.  Debitul maxim zilnic este de 108 m3/h (30 l/s) şi debitul zilnic 
mediu al reţelei de 43,2 m3/h (12 l/s). 
 
Sistemul 2: 

Sistemul 2 captează patru izvoare.  Dintre acestea patru, două sunt folosite în comun 
cu Sistemul 1 (incluse în cele 15 izvoare ale Sistemului 1).  Acest sistem alimentează cu apă 
potabilă aşezările de pe cursul inferior al văii Roşiei (până la Gura Roşiei) şi uzina de 
preparare existentă a MinVest.   

Cel mai abundent izvor din cele două sisteme este cel de la Vârtop, care asigură 
18 m3/h (5 l/s).  Se consideră că acest izvor colectează ape din două galerii vechi de mină şi 
este unul dintre cele două izvoare folosite în comun de cele două sisteme. 

După cum este descris în Raportul privind condiţiile iniţiale ale apei (Rapoarte ale 
condiţiilor iniţiale, Raport 1, Partea 1), au fost prelevate probe momentane din cinci izvoare 
folosite de sistemul de alimentare cu apă.  A fost detectată o serie de indicatori, dar 
concentraţiile s-au situat în totalitate în limitele admisibile din reglementările în vigoare.  De 
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aceea, pe baza prelevărilor limitate, se pare că sistemul de alimentare cu apă asigură o 
calitate adecvată a apei potabile şi a celei folosite în scopuri menajere. 
 
2.4.2 Alimentare cu apă din surse proprii 

Gospodăriile neracordate la sistemul centralizat de alimentare şi distribuţie preiau 
apă din izvoare şi fântâni săpate manual sau forate mecanic.  Un inventar detaliat al 
utilizatorilor de apă a fost efectuat în perimetrul proiectului de către două firme de 
consultanţă independente în perioada 19 septembrie – 27 octombrie 2000.  În inventar au 
fost cuprinse 330 fântâni, izvoare şi evacuări de ape de mină din perimetrul proiectului.   În 
cele ce urmează se face o scurtă prezentare a utilizărilor apei subterane, determinată pe 
baza acestui studiu.  

 Valea Roşiei - în total 80 de utilizatori, dintre care 54 cu alimentare din izvoare 
captate şi 26 din fântâni săpate manual. 

 Valea Abruzelului - în total 56 de utilizatori, dintre care 30 cu alimentare din izvoare 
captate, 24 din fântâni săpate manual şi doi din foraje. 

 Valea Cornei - în total 160 de utilizatori, dintre care 76 cu alimentare din izvoare 
captate şi 84 din fântâni săpate manual. 

 Valea Seliştei - în total 26 de utilizatori, dintre care 21 cu alimentare din izvoare 
captate şi cinci din fântâni săpate manual. 
Prezenţa contaminanţilor în izvoare şi fântâni săpate manual în concentraţii mai mari 

decât cele prevăzute în Legea privind apa potabilă nr. 458/2002, completată şi modificată 
prin Legea nr. 311/2004, este prezentată cu albastru în Planşele 4.1.10 şi 4.1.11. De 
remarcat că valoarea standardului pentru cadmiu în apa potabilă a fost depăşită în una sau 
mai multe probe, în toate punctele de prelevare în afară de două probe.  Alte depăşiri 
ocazionale faţă de Legea nr. 458/2002,  au fost observate la pH, sulfat, calciu, fier, seleniu, 
nichel şi plumb (Planşa 4.1.11). 

Datele sunt prezentate în Rapoarte privind condiţiile iniţiale, Raport 1 Partea 2 
Raportul privind condiţiile iniţiale biologice şi bacteriologice pentru o evaluare limitată a apei 
potabile din puţurile de apă freatică din localitatea Roşia Montană. A fost identificată o 
oarecare contaminare bacteriologică în unul din cele două puţuri din care s-au prelevat 
probe. 

În concluzie, trebuie pusă întrebarea dacă prezenţa contaminanţilor la nivelurile 
remarcate în studiul condiţiilor iniţiale a alimentării cu apă din surse publice şi private 
contribuie la incidenţa crescută a afecţiunilor acute şi cronice cardiovasculare, de piele, ale 
sistemului muscular şi ale celui osos şi ale aparatului genito-urinar predominante în zonă. 
 
2.4.3 Apă pentru prepararea minereului pentru exploatarea existentă ROŞIAMIN 

Uzina de preparare existentă a ROŞIAMIN se află la capătul inferior văii Roşiei, în 
apropierea râului Abrud.  Apa pentru uzina de preparare existentă provine din râul Abrud, 
printr-o captare situată între confluenţele pârâului Selişte şi pârâului Roşia cu râul Abrud.  
Cantitatea de apă prelevata pentru activităţile de preparare nu este cunoscută cu exactitate.  
Însă, pe baza debitului cunoscut al pompei şi a duratei de funcţionare a pompei raportată, 
volumul preluat este estimat la aproximativ 360 m3/h (100 l/s).  Debitul de captare autorizat 
de autoritatea de gospodărire a apelor este în medie 400 m3/h (111 l/s) şi debitul maxim 
admisibil de 432 m3/h (120 l/s).  Excesul de apă din bazinul de captare este evacuat în 
pârâul Roşia, imediat în aval de stăvilarul nou de pe cursul pârâului Roşia. 

Apa din sterilul de prelucrare se evacuează în iazul de decantare Selişte, în care se 
evaporă, este reţinută în porii sterilului, se revarsă peste baraj în pârâul Selişte şi/sau 
exfiltrează prin baraj sau prin materialele aluvionare de sub iaz. 
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2.5 Rezumat 

2.5.1 Climă şi meteorologie  
Clima din regiune este clasificată drept temperat continentală cu influenţe 

topografice.  Temperatura medie anuală este de 5,4° C, cu maxime şi minime ale mediilor 
lunare de 24,7° C (vara) şi respectiv -8,2° C (iarna).   

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

Frecvenţele medii multi-anuale ale direcţiei vântului indică direcţie dominantă sud-est 
(frecvenţa 30,2%), urmată de nord-est şi vest.  Orientarea aproximativ sud-vest – nord-est a 
văii Roşiei are o importanţă determinantă în crearea direcţiei dominante a vântului.  Viteza 
medie a vântului pe fiecare direcţie prezintă valori între 1,4-4,8 m/s. 

Precipitaţiile de vârf au loc de obicei vara, cu cele mai mari valori ale mediilor lunare 
înregistrate în iunie sau iulie.  La staţiile Rotunda şi Abrud, cele mai mari valori ale mediilor 
lunare au fost de 91,8 mm (iulie) şi respectiv 106,4 mm (iunie).     

Valorile lunare maxime ale precipitaţiilor la cele trei staţii în perioada de înregistrări 
au fost 230,9 mm (iulie 2005) la staţia Rotunda, 168,1 mm (iulie 2005) la staţia Proiectului şi 
de 232,4 mm (decembrie 1981) la staţia Abrud.   

Comparativ cu lunile de vară, valorile precipitaţiilor de iarnă sunt mai mici, cu medii în 
general de 30-50 mm (deşi mediile din Abrud se apropie de 80 mm în decembrie).  O parte 
însemnată a precipitaţiilor de iarnă sunt sub formă de zăpadă şi au fost înregistrate din 
octombrie până în martie.  De obicei, zăpada rămâne pe sol din decembrie până în martie, 
cele mai importante dezgheţuri având loc de obicei în martie. 
 
2.5.2 Apele de suprafaţă 

Mineritul a fost practicat în perimetrul Roşia Montană încă din epoca romană.  
Pâraiele din zona proiectului Roşia Montană se caracterizează printr-o slabă calitate a apei 
ca urmare a apelor ce se scurg din mine vechi, a scurgerilor din halde de roci sterile şi iazuri 
de decantare şi altor efluenţi de la ferme, locuinţe şi activităţi industriale.  Înregistrările 
istorice arată că poluarea cursurilor de apă de activităţile miniere din zonă s-a produs încă 
dinaintea epocii medievale. 

Râul Abrud este afectat de ape de calitate necorespunzătoare încă înainte de a 
străbate zona perimetrului Roşia Montană. Se produce o oarecare diluţie şi îmbunătăţire a 
calităţii apei din Abrud între confluenţele cu pâraiele poluate, puncte în care se deteriorează 
din nou. Pâraiele Abruzel, Corna şi mai ales Roşia transportă cantităţi considerabile de 
poluanţi. Deşi pârâul Roşia este relativ curat pe cursul superior, acesta este grav poluat de 
apele de mină din galeria 714, care colectează apa din lucrările miniere actuale şi este 
poluat comparativ cu valorile din reglementări la vărsarea în Abrud. Abrudul se încadrează 
în Categoria V conform OM nr. 1146/2003 pe toată lungimea acestuia. Arieşul se încadrează 
în Categoria a II-a înainte de confluenţa cu Abrudul, după care calitatea acestuia scade 
până la Categoria a III-a. Apele puternic poluate ale pâraielor Şesei şi Sărtaş, care se varsă 
în Arieş, determină o scădere în continuare a calităţii, până la Categoria a IV-a la unii 
indicatori. Se remarcă variaţiile sezoniere ale concentraţiilor indicatorilor din apele de 
suprafaţă. Acestea reflectă modificările de debit şi indică faptul că principalul mecanism ce 
cauzează variaţiile este diluţia în perioadele de precipitaţii mari. 

Lacurile (denumite tăuri) din zona de influenţă a Proiectului sunt artificiale şi în zonă 
nu există corpuri de apă naturale cu suprafeţe mari. Calitatea apei din lacuri este pe 
ansamblu bună, în general nedepăşind valorile din reglementări, cu excepţia celor pentru 
mercur şi seleniu.  În apă au fost detectate concentraţii semnificative de mercur, de până la 
de peste 10 ori valoarea din reglementări.  Mercurul nu a fost în mod obişnuit detectat în alte 
ape asociate zonei proiectului, nici în apele de mină.  Însă mercurul se folosea în mod 
comun în prelucrarea istorică a aurului şi este deci probabil că, deoarece aceste lacuri au 
fost folosite în secolul al XIX-lea în extracţia aurului, mercurul să-şi aibă originea în aceste 
activităţi.   
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În situaţia iniţială, apele de suprafaţă din văile locale, inclusiv întreg curs al Abrudului, 
sunt caracterizate printr-o poluare în măsura în care nu mai pot susţine viaţa peştilor.   

În concluzie, se poate spune că apele de suprafaţă din zonă se află într-o stare de 
degradare semnificativă, cauzată de practicile miniere istorice şi actuale. Ce mai gravă 
consecinţă este acumularea de metale grele potenţial toxice în mediu. 
 
2.5.3 Ape subterane 

Se consideră improbabil ca „o singură suprafaţă piezometrică continuă” să reprezinte 
modelul conceptual valabil în zona subterană a amplasamentului.  Reţeaua de galerii poate 
fi deci conceptualizată ca o extensie în subteran a sistemului apelor de suprafaţă şi nu ca un 
sistem de ape subterane. Însă, la adâncimi mai mici, există probabil o nivel freatic aproape 
continuu, în care apa se infiltrează şi curge prin soluri şi rocile alterate din apropierea 
suprafeţei.  

Nivelul apei freatice de mică adâncime din zona iazului de decantare, a 
amplasamentului uzinei de procesare şi a barajului de captare a apelor de la Cetate reflectă 
îndeaproape topografia zonei, indicând fluxuri de ape freatice din zonele înalte spre fundul 
văilor şi pâraiele locale (v. Planşa 4.1. din Rapoarte privind condiţiile iniţiale, Raport 3 
Raportul privind condiţiile iniţiale hidrogeologice). Acest model de curgere indică faptul că 
pârâul primeşte probabil debit din apele subterane pe toată lungimea văii.  Această 
concluzie este susţinută de probele de diluţie în aval a surselor de apă de mină de la 
izvoarele Cornei în toate condiţiile de debit.  Aceste condiţii potenţiometrice indică şi faptul 
că nu are loc o curgere de ape subterane dintr-o vale în alta, direcţia de curgere a apei 
subterane fiind controlată de culmile din bazin, ca şi în cazul apelor de suprafaţă.   

În văile Roşiei şi Cornei, apa subterană este de bună calitate în amonte de lucrările 
miniere, dar este contaminată cu acid, metale, calciu şi sulfat după ce intră în contact cu 
lucrările de mină existente. Mai departe în aval, concentraţiile indicatorilor din apa subterană 
se reduc prin diluţie cu ape subterane mai puţin poluate. Concentraţiile unor indicatori au 
fost mai mari decât valorile standard admisibile în fiecare punct de prelevare de una sau mai 
multe ori. Predomină depăşirile la cadmiu şi aciditate. 
 
2.5.4 Surse de alimentare cu apă existente 

Alimentarea cu apă este asigurată pentru locuitorii din Roşia Montană, prin două 
sisteme separate.  Au fost prelevate probe într-o singură campanie, din cinci puncte ale 
sistemului de alimentare cu apă.  Au fost detectaţi o serie de indicatori chimici, dar 
concentraţiile s-au situat în totalitate în limitele admisibile din reglementări.  De aceea, pe 
baza prelevărilor limitate, se estimează că sistemul de alimentare cu apă asigură o calitate 
adecvată a apei potabile şi a celei folosite în scopuri menajere. 

Cea mai mare parte a apei utilizate se constată că provine din izvoare şi fântâni 
săpate manual.  Unităţile care asigură această apă se presupun a fi aluviuni sau coluvii de 
mică adâncime, deoarece majoritatea puţurilor sunt săpate manual.  Izvoarele nu au fost 
definite ca origine, dar se crede că apar ca rezultat al contrastului de permeabilitate din 
depozitele de mică adâncime.  Cu toate acestea, sistemele comunale de alimentare cu apă 
au ca sursă câteva izvoare foarte productive, care ar putea avea originea în straturi mai 
adânci sau eventual din sisteme de fracturi.  În general, depăşirile faţă de valorile din 
standardele pentru apă potabilă se referă la sursele respective şi nu la sursele care 
alimentează sistemele centralizate de la Roşia Montană. 

În prelevările de probe din izvoare şi fântâni săpate manual, care pot fi folosite ca 
surse de alimentare cu apă menajeră, valorile pentru cadmiu din Lista I de substanţe a UE 
au fost depăşite în una sau mai multe probe în toate punctele de prelevare în afară de două.   
Alte depăşiri ocazionale faţă de limitele admise în Legea privind calitatea apei potabile nr. 
458/2002, completată şi modificată prin Legea nr. 311/2004 au fost observate la pH, sulfat, 
calciu, fier, seleniu, nichel şi plumb. În concluzie, trebuie pusă întrebarea dacă prezenţa 
contaminanţilor, la nivelurile remarcate în studiul condiţiilor iniţiale ale alimentării cu apă din 
surse publice şi private, contribuie la incidenţa problemelor de sănătate înregistrate în zonă. 
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3 Alimentarea cu apă pentru proiectul propus  
 

În Secţiunea de faţă este prezentată situatia generală privind alimentarea cu apă 
pentru Proiect.  Sunt oferite detalii specifice cu privire la necesarul de apă şi sursele de 
alimentare cu apă.  Infrastructura aferentă pentru pompare şi transport este descrisă în 
Capitolul 2. O mare parte a informaţiilor prezentate în această Secţiune se bazează pe 
Raportul privind bilanţul apei pe amplasamentul proiectului Roşia Montană, descris în detaliu 
în Secţiunea 2.3.6.4 şi în studiile de inginerie efectuate pentru acest proiect.  

3.1 Aspecte ale bilanţului apei 

Unul dintre obiectivele Proiectului este minimizarea utilizării resurselor de apă 
proaspătă din zonă.  De aceea, în evaluarea bilanţului apei, un considerent esenţial a fost 
maximizarea reutilizării apei pe amplasament.  Va fi necesară alimentarea cu apă proaspătă 
numai pentru folosinţele care necesită apă de calitate mai bună şi pentru compensarea 
deficitelor de apă disponibilă pe amplasament care pot apărea în anumite situaţii. 
Componentele bilanţului apei prezentate şi discutate aici se referă atât la necesarul de apă 
tehnologică, cât şi la cerinţa de apă proaspătă (alte aspecte ale bilanţului apei sunt discutate 
în Secţiunea 6). 
 
3.1.1 Necesarul de apă tehnologică  

Uzina de procesare de la Roşia Montană va avea nevoie de o sursă de alimentare cu 
apă, constantă şi credibilă, de la punerea în funcţiune până la sfârşitul activităţii, pe durata 
întregii faze de exploatare a proiectului.  Cea mai mare parte a apei necesare uzinei va 
proveni din iazul de decantare, sub formă de apă recirculată, care va fi însă suplimentată cu 
ape epurate de la staţia de epurare a apelor uzate, scurgeri de suprafaţă colectate de pe 
suprafaţa amplasamentului uzinei şi apă proaspată captată din râul Arieş. Vor exista unele 
variaţii ale necesarului de apă datorită variaţiei tipului de minereu, dar principalul 
determinant este rata de prelucrare (adică tone de minereu prelucrat în unitatea de timp).  
Pe durata de existenţă a minei, activităţile tehnologice din Proiect vor necesita un debit total 
de alimentare cu apă recirculată, proaspătă prelevată din râu şi de altă natură de 1.482 m3/h 
(412 l/s), după cum urmează: 

  
Tabel 4.1-10. Cerinţa de apă tehnologică pentru proiect – valoare medie pe durata 

existenţei exploatării 

Sursa Necesităţi 
tehnologice 

Necesităţi 
netehnologice 

Apă recirculată/din iazul de decantare 1.184 m3/hr  
Apă proaspătă prelevată din râu 207 m3/hr 31 m3/hr 
Ape de la staţia de epurare ape acide 76 m3/hr  
Bazinul de colectare a apelor   
meteorice de pe amplasamentul uzinei 15 m3/hr  

Total  1.482 m3/hr 31 m3/hr 

 
Consumul de apă pe un an caracteristic, poate fi mai mare decât media pe toată 

durata de existenţă a minei, care cuprinde şi perioadele de punere în funcţiune şi închidere, 
în care cerinţa este mai redusă.  Luând ca exemplu anul 10, cerinţa de apă tehnologică 
pentru proiect va fi de 1.502 m3/h (417 l/s), după cum urmează: 
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Tabel 4.1-11. Cerinaţa de apă tehnologică pentru proiect – anul 10 

Sursa Necesităţi 
tehnologice 

Necesităţi 
netehnologice 

Apă recirculată/din iazul de decantare 1.226 m3/hr  
Apă proaspătă prelevată din râu 210 m3/hr 29 m3/hr 
Ape de la staţia de epurare ape acide 51 m3/hr  
Bazinul de colectare a apelor   
meteorice de pe amplasamentul uzinei 15 m3/hr  

Total  1.502 m3/hr 29 m3/hr 

 
În modelul bilanţului apei, pentru procesarea minereurilor se utilizează apă 

recirculată din iazul de decantare, apă proaspată captată din râu, apă provenită din staţiile 
de epurare şi apa din scurgerile de suprafaţă de pe amplasamentul uzinei (depozitate în 
bazinul pentru ape meteorice), în funcţie de disponibilităţi.  În Planşa 4.1.1 sunt prezentate 
cerinţele conform Tabelului 4.1.1. al OM nr. 863/2002. În planşă sunt centralizate datele 
referitoare la apele captate şi la cele recirculate.  O prezentare mai detaliată este dată în 
Planşa 4.1.12, Schema bilanţului apei, din care au fost extrase aceste date. Valorile derivate 
din Planşa 4.1.1 în raport cu bilanţul apei sunt prezentate în Anexa 4.1C.  Coloana 5 a 
Planşei 4.1.1, consum menajer, însumează debitele din sursele 5 şi 2 din Planşa 4.1.12. 
Coloana 4, apă totală extrasă din surse, însumează debitele din sursele 1, 17, 21, 23, 24, 29 
şi 30 (râul Arieş, galeria 714, ape din precipitaţii şi scurgerea de suprafaţă de pe 
amplasament). Consumul industrial din aceste surse, coloana 7, reprezintă totalul minus 
consumul menajer. Apa recirculată în proiect, coloana 10, este luată ca sumă a transferurilor 
pentru recirculare între zonele 1-9 prezentate în Planşa 4.1.12.  Acestea includ fluxurile 10, 
22, 27, 31, 32 şi 34. 

Cerinţa totală de apă pentru zona de operare este calculată pe baza tonajului de 
minereu exploatat anual şi presupune o funcţionare a uzinei 24 ore/zi, şapte zile pe 
săptămână (în medie 8.000 ore/an ţinand seama de factorul de operare prevazut).  Apa 
rezultată din procesul tehnologic va fi dirijată fie înapoi în rezervorul de soluţie de măcinare, 
pentru reutilizare în proces, fie spre iazul de decantare, sub formă de tulbureală de steril.  
Excesul de apă din îngroşătoare care nu este necesar desfăşurării procesului tehnologic, va 
fi dirijat spre iazul de decantare. 

Pe durata de existenţă a minei, pe baza condiţiilor medii climatice şi de funcţionare, 
se estimează că aproximativ 80 % din apa tehnologică va fi recuperată din iazul de 
decantare.  Aproximativ 14 % va proveni din alimentarea cu apă proaspătă pentru utilizări 
care necesită în mod specific apă curată, 5 % din efluenţii de la staţia de epurare şi 1 % din 
scurgerea de suprafaţă captată în bazinul de pe amplasamentul uzinei. 

Apa de stropire (pentru diminuarea emisiilor de particule) provine din efluentul staţiei 
de epurare a apelor acide (flux 22 în bilanţul apei). Acest debit va fi în medie 12,42 m3/h 
(3,45 l/s) pe toată durata de existenţă a minei şi se bazează pe cantitatea necesară pentru 
două autocisterne conform specificaţiilor din planul de exploatare, scăzând timpul de 
nefolosire în perioadele cu precipitaţii. 
 
3.1.2 Cerinţa de apă proaspătă prelevată din râu 

Apa proaspătă, în total 238 m3/h (66 l/s), este necesară pentru mai multe utilizări în 
cadrul Proiectului.  O mică parte din această cantitate (5,0 m3/h adică 1,4 l/s) va fi tratată şi 
utilizată ca sursă de apă potabilă pentru instalaţiile din uzina de procesare şi, respectiv, 
stocată pentru stingerea incendiilor.  În plus, o parte din apa proaspătă (18,0 m3/h sau 1,4 
l/s) va fi necesară pentru prepararea reactivilor la staţia de epurare, precum şi pentru 
necesităţi igienico-sanitare în cadrul coloniei de angajaţi (7,9 mc/h 2,2 l/s).  Cerinţa 
principală de apă proaspătă, ca parte din cerinţa de apă tehnologică descrisă mai sus are o 
valoare medie de 207 m3/h, adica 57,5 l/s, reprezentând 14 % din consumul total de apă 
tehnologică). 

În perioada de construcţie, cerinţa principală va fi pentru utilizări în scopuri menajere 
şi igienico-sanitare, eventual pentru controlul prafului şi ulterior pentru protecţie împotriva 
incendiilor.  Această cerinţă se estimează a nu depăşi cerinţa de apa proaspătă tehnologică.  
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În faza de construcţie, cea mai mare parte a apei utilizate pentru proiect va proveni din 
alimentarea cu apă proaspătă deoarece apele recirculate din iazul de decantare şi din alte 
dotări ale Proiectului nu vor putea fi folosite decât spre sfârşitul fazei de construcţie sau 
începutul fazei de exploatare. 

În faza de exploatare, cerinta de apă proaspătă va creşte la 251 mc/h (70 l/s) în anul 
15, mai ales datorită activităţii uzinei de preparare.  Ori de câte ori va fi posibil şi conditiile de 
calitate a apei o vor permite, cerinta de apă tehnologică va fi acoperită de efluentul de la 
staţia de epurare pentru a se minimiza cerinta de apă proaspătă, ca şi necesităţile de 
pompare. 

Cerinta de apă proaspătă pentru folosinţe menajere şi sanitare, atât în perimetrul 
amplasamentului, cât şi ca rezervă pentru alte folosinţe menajere care ar putea apărea în 
valea Roşiei, este supusă analizei în contextul condiţiilor care ar putea fi impuse de Avizul 
de gospodărire a apelor sau alte acte de planificare.  Cantităţile propuse pentru consumul de 
apă au ţinut seama de standardele româneşti de estimare a consumului de apă pentru forţa 
de muncă industrială (25 l/zi de muncitor şi 60 l/zi pentru muncitorii care fac duş la ieşirea 
din schimb), asigurând o capacitate adecvată peste cerinta maximă estimată.   

Pe baza schemei bilanţului apei prezentată în Planşa 4.1.12, Schema bilanţului apei, 
au fost estimate cerinţa medie şi maximă de apă proaspătă pe durata de existenţă a 
proiectului, respectiv 238 şi 251 m3/h, (66 şi 70 l/s).  Pe baza cerinţei maxime de 251 m3/h, 
s-a utilizat o valoare maximă proiectată de 350 m3/h pentru staţia de pompare şi conducta 
de alimentare cu apă din Arieş. 

La închidere, cerinţa de apă proaspătă se va reduce semnificativ.  Cerinţa va trebui 
să respecte iniţial necesităţile pentru lucrările de închidere, inclusiv de apă potabilă, apă de 
uz sanitar şi eventual de control al prafului, deşi pentru astfel de folosinţe va fi disponibil şi 
efluentul staţiei de epurare.   Cerinţa de apă proaspătă va fi similară, dar mai mică decât în 
faza de construcţie şi faza de exploatare.  Cerinţa pe termen lung va fi dictată de amploarea 
necesităţilor de epurare a apei.  Ar putea exista o cerinţă minoră de apă pentru amestecul 
de reactivi, dar cel mai probabil necesarul pe termen lung va fi de alimentare cu apă potabilă 
şi de uz sanitar pentru personalul redus (probabil mai puţin de 20 de persoane) implicat în 
exploatarea staţiei de epurare a apei.  Acest necesar s-ar putea reduce sau elimina dacă 
apele epurate vor fi folosite în completarea sau în locul apei proaspete.  În prezent, cerinţa 
iniţială de apă proaspătă în faza de închidere este estimată a fi de sub 32 m3/h scăzând 
până la 0,1 m3/h pe termen lung, după încheierea lucrărilor majore de construcţie. 

3.2 Sistemul de alimentare cu apă proaspătă 

3.2.1 Sursa 
Au fost studiate mai multe soluţii alternative de alimentare cu apă proaspătă, între 

care:  
 Captare din râul Abrud; 

 Captare din râul Arieş; 

 Alimentare cu apă de la exploatarea Roşia Poieni; 

 Alimentare cu apă din reţeaua centralizată;  

 Ape subterane; 

 Stoc existent de apă de suprafaţă;  

 Noi acumulări de apă de suprafaţă. 
Detalii specifice cu privire la aceste alternative sunt prezentate în Capitolul 5, 

împreună cu o evaluare comparativă şi selectarea alternativelor preferate. 
Sursa de alimentare cu apă selectată a fost râul Arieş, printr-o captare amplasată în 

amonte faţă de confluenţa cu râul Abrud.  Această opţiune presupune: 
 Priza de apă din râul Arieş, în amonte de confluenţa cu râul Abrud;  
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 O staţie de pompe amplasată pe malul râului Arieş, echipată cu pompe capabile să 
ridice debitul necesar la cota rezervorului de alimentare cu apă proaspătă din 
apropierea uzinei de procesare; şi  

 O conductă construită de-a lungul malului râului Abrud până la Gura Roşiei şi apoi 
spre est pe direcţia fostei căi ferate miniere şi a noului drum de acces la uzina de 
procesare. 
Este de aşteptat ca construcţia acesteia să înceapă înainte de terminarea sistemului 

de captare şi distribuţie a apei proaspete.  În perioada intermediară din faza de construcţie, 
se va utiliza în măsura posibilităţilor alimentarea cu apă existentă de la Gura Roşiei, în 
funcţie de celelalte cerinţe competitive. Se vor lua măsuri de aprovizionare cu cisternele din 
oraşe apropiate şi stocare în bazine temporare.  Cea mai mare cerinţă de apă brută va 
apărea în faza de exploatare, discutată în cele de mai jos. 

În faza de închidere cerinţa de apă va scădea.  Epurarea apelor va continua pe 
amplasament în faza de închidere şi după aceea, această apă fiind disponibilă pentru 
folosinţe nepotabile.  Utilizarea apei proaspete în completarea apelor tehnologice nu va mai 
fi necesară, astfel că principalele folosinţe ale acesteia vor fi menajere şi de uz sanitar.  
Sistemul de aprovizionare cu apă proaspătă va putea rămâne pe loc în folosul dezvoltării 
ulterioare a zonei şi va fi mai mult decât suficient pentru a face faţă cerinţei de apă 
proaspătă pentru activităţile din faza de închidere a proiectului. Opţiunea preferabilă de 
închidere a sistemului de alimentare cu apă proaspătă va fi transferarea acesteia către 
autorităţile locale pentru utilizare în beneficiul comunităţii.  Însă, dacă sistemul de alimentare 
va fi abandonat, va trebui identificată o altă sursă pentru cerinţa de apă minimă necesară pe 
termen lung. 

Aşa cum s-a mai arătat, în faza de exploatare, cerinţa proiectată de apă proaspătă 
va fi de 238 - 251 m3/h.  Pentru comparaţie, analiza debitelor râului Arieş în perioada 1975-
2000 este centralizată în Tabelul 4.1-12, Debitele râului Arieş. 

 

Tabel 4.1-12. Debitele Râului Arieş 
Debit minim zilnic înregistrat 

(m3/h) 
Media anuală a debitelor 

zilnice (m3/h) 
Captare autorizată în prezent 

(m3/h) 

2.860 45.300 8.154 

 
Pentru a confirma disponibilitatea sursei de apă, cerinţa de apă a uzinei de 

procesare a fost comparată cu debitele înregistrate pe râul Arieş în perioadele de secetă, 
plus captarea volumului de apă autorizat pentru Câmpeni şi Roşia Poieni.  De remarcat că 
volumul efectiv captat în zona dintre Câmpeni şi Gârde în 1995 – 2000 a fost de numai 
1.340 m3/h (372 l/s). Această apă este captată pentru mina de la Roşia Poieni, mina Baia de 
Arieş şi GOTERM Câmpeni şi echivalează cu numai 16 % din debitul autorizat.  Debitul 
salubru pentru râul Arieş, definit de A.N. Apele Române este de 100 l/s sau 360 m3/h.  

Informaţiile privind acestea şi de alte captări au fost obţinute de la Administraţia 
Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Mureş, Târgu Mureş şi sunt prezentate în 
Planşa 4.1.13. Datele furnizate de administraţie vor continua să fie actualizate şi impactul 
potenţial al altor captări din Arieş, combinat cu cele ale Proiectului, va continua să fie evaluat 
pe perioada de implementare a Proiectului. 

În Tabelul 4.1-13 Scenarii de captare a apelor, sunt comparate două scenarii de 
captare suplimentare faţă de captarea existentă de la Roşia Poieni.  

 Scenariul 1, bazat pe cantităţile autorizate pentru alţi utilizatori, debitul salubru 
recomandat de 360 m3/h şi capacitatea maximă proiectată pentru extracţie a 
Proiectului de 350 m3/h şi  

 Scenariul 2, bazat pe cantităţile efectiv preluate de alţi utilizatori. 
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Tabel 4.1-13. Scenarii de captare a apei din Râul Arieş 
Cerinţa de apă (m3/h) 

Cerinţa de apă pentru: Scenariul 1 Scenariul 2 
Captare  8.154 1.339 
Debit salubru 360 360 
Cerinţa Roşia  Montană 350 350 
Cerinţa totală 8.864 2.049 
Probabilitatea ca debitul să depăşească cerinţa totală 96 % 100 % 

 
Datele din tabel arată că, la o extracţie maximă reală (Scenariul 2) şi la valoarea 

minimă înregistrată a debitului zilnic, Proiectul va dispune de o sursă de apă 100 % 
credibilă, lăsând disponibil în acelaşi timp un debit de trei ori mai mare decât debitul salubru 
prevăzut de A.N. „Apele Române”. Dacă utilizatorii actuali ar extrage apă în cantităţile 
maxime autorizate (Scenariul 1), râul Arieş ar continua să satisfacă toate cerinţele 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.  Însă, chiar dacă toţi utilizatorii autorizaţi şi-ar consuma 
cota integral, ar exista câteva zile în care ar trebui să se reducă volumul de apă extrasă din 
Arieş.  Uzina de procesare are prevăzut un rezervor de stocare care poate asigura până la 
trei zile necesarul de apă fără a face necesară extracţia din Arieş. 
 
3.2.2 Sisteme de pompare şi de tratare 

Sistemele de pompare şi tratare a apei proaspete vor fi construite pentru alimentarea 
cu apă din Arieş. Alimentarea cu apă descrisă aici va furniza probabil o sursă de apă 
credibilă pentru Proiect, fără a afecta alţi utilizatori de apă din zonă.  Un obiectiv 
fundamental al Proiectului este acela de a nu crea interferenţe cu sistemele orăşeneşti de 
alimentare cu apă. Nu sunt preconizate astfel de interferenţe, dar acest aspect va fi inclus în 
criteriile de consens şi va face obiectul analizei permanente din timpul implementării 
Proiectului.  Apa pentru uzina de procesare va fi furnizată sub formă de apă brută, dar 
pentru alimentarea cu apă potabilă va fi necesară tratarea acesteia.  

Priza de apă şi staţia de pompe pentru sistemul de alimentare cu apă propus vor fi 
situate pe râul Arieş, în amonte de confluenţa cu râul Abrud (v. Planşa 5.4, opţiunea 6, in 
Capitolul 5).  Staţia de pompare va extrage apa din râul Arieş dirijând-o spre o conductă 
instalată în lungul râului Abrud.  Conducta va continua spre sud, pe râul Abrud până la Gura 
Roşiei.  Apoi conducta va fi îndreptată spre est, în lungul fostei căi ferate miniere de pe 
valea Roşiei, trecând la sud de Iacobeşti şi Balmoşeşti înainte de a ajunge la amplasamentul 
uzinei. Întregul traseu al conductei va avea o lungime de circa 11,6 km.  În cea mai mare 
parte, conducta va fi îngropată.  Instalaţia va cuprinde guri de vizitare şi vane de izolare, 
disipatoare de vid şi traversări de cursuri de apă.  Alte discuţii ale sistemului de alimentare 
cu apa sunt prezentate în Capitolul 2 Secţiunea 4.2.4 din Raportul la studiul EIM. 

Se va construi o staţie de tratare a apei potabile care va funcţiona pe amplasamentul 
Roşia Montană.  Scopul acestei staţii va fi alimentarea cu apă potabilă exclusiv a clădirilor 
uzinei.  Deşi sistemul va fi proiectat cu o anumită capacitate de rezervă, nu se preconizează 
extinderea acestuia în afara amplasamentului. Detaliile referitoare la acest sistem sunt 
prezentate în Capitolul 2 Secţiunea 4.2.4 din Raportul la studiul EIM.. În Tabelul 4.1-14, 
Reglementări naţionale privind apa potabilă, sunt prezentate valorile admise în Legea privind 
calitatea apei potabile nr. 458/2002, completată şi modificată prin Legea nr. 311/2004, în 
care trebuie să se încadreze staţia de tratare şi metoda de analiză aferentă. 
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Tabel 4.1-14. Valori limită în reglementări naţionale pentru apa potabilă  (unităţile de 
măsură menţionate) 

Parametru Valoarea 
admisă Metoda analitică 

Parametri microbiologici 
Escherichia coli (E. coli/100 ml) 0 ISO 9308-1 
Enterococi (Streptococi fecali/100 ml) 0 STAS 3001/1991; ISO 7899 -2 
Parametri chimici 
Arsen (μ/l) 10 STAS 7885/67; ISO 6595/97 
Cadmiu (μg/l) 5.0 STAS 11184/78; SR ISO 5961/93 
Crom total (μg/l) 50 STAS 7884/67; SR ISO 9174/98; SR ISO 

11083/98 (Cr VI) 
Cupru (mg/l) 0,1 STAS 3224/69 
Cianură (totală/liberă) μg/l 50/10 STAS 10847/77; SR ISO 6703/1-98 
Fluor (mg/l) 1,2 STAS 6673/62 
Mercur (μg/l) 1,0 STAS 10267/89 
Nichel (μg/l) 20 - 
Azotaţi (mg/l) 50 STAS 3048/1-77; SR ISO 7890/1-98 
Azotiţi (mg/l) 0,50 STAS 3048/2-96; SR ISO 6777/96 
Plumb (μg/l) 10 STAS 6362/85 
Seleniu (μg/l) 10 STAS 12663/88 
Stibiu (μg/l) 5,0 - 
Parametri indicatori 
Aluminiu (μg/l) 200 STAS 6326/90 
Amoniu (mg/l) 0,50 STAS 6328/85 
Clor rezidual (v. nota 1) (mg/l) 0,50(1) STAS 6364/78 
Conductivitate (μS/cm la 20°C) 2500 STAS 7722/84; SR EN 27888/97 
Fier (μg/l) 200 STAS 3086/68; SR 13315/96; SR ISO 6332/96 
Mangan (μg/l) 50 STAS 3264/81; SR 8662-1; 2/96; SR ISO 

6333/96 
pH (S.U.) (6,5 - 9,5) STAS 6325/75; SR ISO 10523/97 
Sodiu (mg/l) 200 - 
Sulfat (mg/l) 250 STAS 3069/87 
Turbiditate (NTU) <= 5 STAS 6323/88 
Zinc (μg/l) 5000 STAS 6327/81 
Activitate alfa globală (Bq/l) 0,1 SR ISO 9696/1996 
Activitate beta globală (Bq/l) 1 SR ISO 9696/1996 
Tritiu (Bq/l) 100 SR ISO 9698/1996 
(1)Notă: 
Pentru clorul rezidual, valoarea admisă la intrarea în reţea este de 0,50 mg/l, la capăt de reţea valoarea admisă 
fiind de 0,25 mg/l. 

 
Calitatea apei din râul Arieş în punctul propus pentru priza de apă este adecvată 

pentru procesele industriale şi alimentarea limitată cu apă potabilă.  În cadrul bazei de date 
de calitate a apei a RMGC, aceasta a colectat date pentru râul Arieş imediat în amonte de 
confluenţa cu râul Abrud.  Unul dintre amplasamentele staţiilor de monitorizare a RMGC 
(S013) corespunde amplasamentului propus pentru captarea de apă, ce va fi construită 
pentru a alimentarea cu apă Proiectul Roşia Montană.  Rezultatele analizelor de calitate a 
apei râului Arieş din acest punct sunt prezentate în Tabelul 4.1-15 Comparaţie între calitatea 
apei din râul Arieş (Staţia RMGC S013) şi standardele de calitate a apei potabile. 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 100/2002, fiecarei categorii A1 – A3 de surse de apa 
de suprafata utilizate pentru potabilizare, ii corespunde o tehnologie de tratare adecvata. 
Astfel, pentru apele de Categoria A1  se prevede o tratare fizica simplă şi dezinfecţie, de ex. 
filtrare rapidă şi dezinfecţie.  Cerinţele de calitate a apei de Categoria A1 pentru ca apa brută 
să poată fi tratată sunt prezentate centralizat în Tabelul 4.1-15. O serie de indicatori nu au 
fost analizaţi, dar vor fi analizaţi după necesităţi, conform reglementărilor aplicabile, înainte 
de proiectarea definitivă a sistemului de alimentare cu apă potabilă. 
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Tabel 4.1-15. Comparaţie între calitatea apei din râul Arieş (Staţia RMGC S013) cu  
standardele de calitate a apei pentru potabilizare 

Categoria A1 Categoria A2 Categoria A3 
Nr. Indicator Unităţi 

Proba 

S013 G I G I G I 

1. pH unităţi 
pH 7,5 5,5-8,5 5,5-8,5 5,5-8,5 

2. Culoare (după 
filtrare simplă) mg/l NA 10 20 (O) 50 100 --- --- 

3. Suspensii mg/l 27,9 25 --- --- --- --- --- 

4. Temperatura 0C 11,0 22 25 (O) 22 25 (O) 22 25 
(O) 

5. Conductivitate μS/cm-1 
la 200C 136 1000 --- 1000 --- 1000 --- 

6. Culoarea 
(factor 

diluţie la 
250C) 

NA 3 --- 10 --- 20 --- 

7. Azotaţi mg/l 2,72 25 50 (O) --- 50 (O) --- 50 
(O) 

8. Fluoruri mg/l 0,1 (0,7 - 1) 1,5 (0,7 - 
1,7) --- (0,7 - 

1,7) --- 

9. 
Compuşi cu clor 
organic, extractibili, 
total 

mg/l NA --- --- --- --- --- --- 

10. Fier dizolvat mg/l 0,14 0,1 0,3 1 2 1 --- 

11. Mangan mg/l 0,18 0,05 --- 0,1 --- 1 --- 

12. Cupru mg/l 0,019 / 
0,0059 0,02 0,05 

(O) 0,05 --- 1 --- 

13. Zinc mg/l 0,045 / 
0,031 0,5 3 1 5 1 5 

14. Bor mg/l NA 1 1 1 --- --- --- 

15. Beril mg/l NA --- --- --- --- --- --- 

16. Cobalt mg/l 0,0015 --- --- --- --- --- --- 

17. Nichel mg/l 0,0021 / 
0,0021 --- 0,05 --- 0,05 --- 0,1 

18. Vanadiu mg/l NA --- --- --- --- --- --- 

19. Arsen mg/l 0,001 / 
0,00092 0,01 0,05 --- 0,05 0,05 0,1 

20. Cadmiu mg/l 0,0034 / 
0,0026 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

21. Crom total mg/l 0,0555 --- 0,05 --- 0,05 --- 0,05 

22. Plumb mg/l 0,0034 / 
0,0009 --- 0,05 --- 0,05 --- 0,05 

23. Seleniu mg/l 0,001 --- 0,01 --- 0,01 --- 0,01 

24. Mercur mg/l <0,0001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 00005 0,001 

25. Bariu mg/l 0,031 --- 0,1 --- 1 --- 1 

26. Cianuri mg/l ND --- 0,05 --- 0,05 --- 0,05 

27. Sulfaţi mg/l 5,94 150 250 150 250 
(O) 150 250 

(O) 
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Categoria A1 Categoria A2 Categoria A3 
Nr. Indicator Unităţi 

Proba 

S013 G I G I G I 

28. Cloruri mg/l 4,0 200 --- 200 --- 200 --- 

29. Detergenţi mg/l NA 0,2 --- 0,2 --- 0,2 --- 

30. Fosfaţi mg/l 2,22 0,4 --- 0,7 --- 0,7 --- 

31. Fenoli mg/l ND --- 0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 

32. Hidrocarburi solubile 
sau în emulsii mg/l NA --- 0,05 --- 0,2 0,5 1 

33. HAP mg/l NA --- 0,0002 --- 0,0002 --- 0,001 

34. Pesticide total mg/l NA --- 0,001 --- 0,0025 --- 0,005 

35. CCO-Cr mg/l 2,35 10 --- 20 --- 30 --- 

36. Nivel de saturaţie cu 
oxigen dizolvat mg/l NA >70 --- >50 --- >30 --- 

37. CBO5 mg/l 2,2 <3 --- <5 --- <7 --- 

38. Azot Kjeldahl (fără 
NO3-) mg/l NA 1 --- 2 --- 3 --- 

39. Amoniu mg/l NA 0,05 --- 1 1,5 2 4 (O) 

40. 
Substanţe 
extractibile cu 
cloroform 

mg/l NA 0,1 --- 0,2 --- 0,5 --- 

41. Carbon organic total mg/l NA --- --- --- --- --- --- 

42. 

Carbon organic 
rezidual după 
floculare şi filtrare 
prin membrană (μm) 

mg/l NA --- --- --- --- --- --- 

43. Total coliformi la 
370C /100 ml NA 50 --- 5,000 --- 50,000 --- 

44. Coliformi fecali /100 ml NA 20 --- 2,000 --- 20,000 --- 

45. Salmonella /100 ml NA 
Absent 
în 5000 

ml 
--- 

Absent 
în 5000 

ml 
--- --- --- 

Note: 

I = Valori obligatorii 

G = Valori orientative (recomandate) 

(O) = Condiţii climatice şi geografice excepţionale 

S013 este proba de apă recoltată din râul Arieş, în aval de oraşul Câmpeni şi amonte faţă de confluenţa cu râului 
Arieş cu râul Abrud. Rezultatele prezentate reprezintă valoarea medie a cinci prelevări în perioada 25 noiembrie 
2000 – 9 noiembrie 2002, în anotimpurile de primăvară şi toamnă. 

NA = Nu s-a analizat 

ND = Nedetectat, raportat ca 0 

 

În proba S013 în tabel sunt prezentate formele totale şi dizolvate ale metalelor (total/dizolvat), dacă este 
prezentată numai o valoare, este cea totală. 

Categoria A1: tratare simplă mecanică şi dezinfecţie (filtrare rapidă şi dezinfecţie). 

Categoria A2: tratare normală mecanică şi chimică şi dezinfecţie (preclorinare, coagulare, floculare, decantare, 
filtrare, dezinfecţie (clorinare finală). 

Categoria A3: tratare avansată mecanică şi chimică şi preclorinare şi dezinfecţie (clorinare intermediară, 
coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbţie (pe carbon activ), dezinfecţie (ozonizare şi clorinare finală). 
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3.3 Rezumat 

 Un obiectiv major al Proiectului este minimizarea utilizării resurselor de apă 
proaspătă din zonă.  În acest scop Proiectul va maximiza recircularea şi reutilizarea 
apei pe amplasament.  Cu toate acesta va fi încă necesară o oarecare alimentare cu 
apă proaspătă.  Estimarea necesarului de alimentare cu apă proaspătă şi din alte 
surse a Proiectului derivă în mare parte din bilanţul apei în Proiect. 

 Uzina de procesare Roşia Montană va avea nevoie de o sursă de alimentare cu apă 
constantă şi credibilă.  În medie, 80 % din apa necesară uzinei va proveni din ape 
recirculate din iazul de decantare, care vor fi suplimentate cu ape refolosite de la 
staţia de epurare a apelor uzate (15 %), scurgeri colectate de pe suprafaţa 
amplasamentului uzinei şi apă proaspătă captată din râul Arieş (5 %). 

 În condiţii climatice şi de funcţionare medii, pe durata de existenţă a Proiectulului, 
acesta va necesita un debit de alimentare cu apă recirculată, proaspătă şi de altă 
natură de 1,482 m3/h din care circa 207 m3/h va fi necesarul de apă proaspătă.  

 Apa proaspătă este necesară pentru alimentarea cu apă potabilă menajeră şi de uz 
sanitar, protecţia împotriva incendiilor şi prepararea soluţiilor de reactivi şi pentru 
suplimentarea apei tehnologice sau menţinerea debitelor salubre pe văile Roşiei şi 
Cornei în rarele ocazii în care apa tehnologică provenită din iazul de decantare ar fi 
insuficientă (în medie 19,3 m3/h).  

 Au fost studiate mai multe soluţii alternative de alimentare cu apă proaspătă.  Se 
propune să se extragă apa din râul Arieş, printr-o captare amplasată în amonte faţă 
de confluenţa cu râul Abrud. Calitatea apei din râul Arieş în punctul propus pentru 
priza de apă este adecvată pentru procesele industriale şi alimentarea limitată cu 
apă potabilă.  

 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 % credibilă, 
lăsând disponibil în acelaşi timp un debit de trei ori mai mare decât debitul salubru 
prevăzut de A.N. „Apele Române”.  Dacă utilizatorii actuali ar extrage apă în 
cantităţile maxime autorizate, râul Arieş ar continua să satisfacă toate cererile în 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.   

 Alimentarea cu apă va furniza probabil o sursă de apă credibilă pentru Proiect, fără a 
afecta alţi utilizatori de apă din zonă.  Nu se vor crea interferenţe cu sistemele 
orăşeneşti de alimentare cu apă. 

 Se va construi o staţie de tratare a apei potabile care va funcţiona pe amplasamentul 
Roşia Montană.  Scopul acestei staţii va fi alimentarea cu apă potabilă exclusiv a 
uzinei.  Deşi sistemul va fi proiectat cu o anumită capacitate de rezervă, nu se 
preconizează extinderea acestuia în afara amplasamentului. Pe baza evaluării râului 
Arieş în amonte de confluenţa cu râul Abrud şi cerinţele recomandate de prevederile 
româneşti de tratare a apei, singurele trepte de tratare vor fi tratarea mecanică şi 
dezinfecţia.
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4 Gospodărirea apelor uzate 
4.1 Introducere 

În această Secţiune sunt prezentate detalii privind strategia de gospodărire a apelor 
uzate în fazele de construcţie, exploatare, închidere şi post-închidere a Proiectului.  Sunt de 
asemenea luate în calcul situaţiile de închidere temporară şi viiturile.  

Pe amplasamentul Roşia Montană vor fi gestionate patru tipuri de ape uzate (Figura 
4.1.11, Schema simplificată a bilanţului apei şi Planşa 4.1.12, Schema bilanţului apei)  
Figura 4.1.11 ilustrează modul general în care sunt gospodărite pe amplasament apa 
proaspătă/tratată, apa din tulbureala de steril tratată, apele de mină şi apele uzate menajere.  
De remarcat că, în condiţii normale de funcţionare, singurele descarcari de ape uzate in 
mediu sunt evacuările în pâraiele Roşia şi Corna a efluentului de la staţia de epurare a 
apelor acide de mină, inclusiv pentru asigurarea debitului salubru dacă este cazul, iar în 
fazele mai târzii de exploatare şi post-închidere cele din bazinul de drenare a haldei de 
deşeuri sterile de la Cârnic (cu condiţia ca acestea să respecte prevederile NTPA 001/2005).  
Detalii mai specifice cu privire la evacuările de ape uzate ale Proiectului se găsesc în 
Secţiunea 4.3. şi în Planşa 4.1.17.  Evacuări din iazul de decantare, prin sistemul secundar 
de retenţie din valea Cornei nu fac parte din funcţionarea normală şi nu vor avea loc în nici 
un caz, decât dacă vor respecta prevederile NTPA 001/2005.  Orice alte fluxuri de ape uzate 
(apa din tulbureala de steril tratată, efluentul de la staţia de epurare a apelor uzate 
menajere) sunt gospodărite intern în cadrul amplasamentului şi nu constituie surse de 
evacuări de apă uzată în mediu. 

Planşele 4.1.10, Schema apei brute şi apelor uzate menajere, 4.1.11, Schema 
epurării apelor, şi 4.1.12, Schema apelor tehnologice, conţin diagrame generale de flux care 
arată cum vor fi gospodărite apele uzate începând chiar de la sursă.  Aceste ape uzate sunt: 

 Ape tehnologice;  

 Scurgeri de ape de mină; 

 Ape uzate menajere; 

 Ape meteorice poluate. 
În Secţiunea 4.2 sunt prezentate următoarele informaţii referitoare la cele patru tipuri 

de ape uzate: 
 Descrierea sistemului de gospodărire a apelor uzate; 

 Surse; 

 Colectare; 

 Epurare; 

 Reutilizare; 

 Cantităţi de debite; 

 Nămol (sau steril). 
În condiţii normale de funcţionare, principala evacuare din Proiect este cea de la 

staţia de epurare a apelor de mină. Evacuările de ape uzate din Proiect sunt discutate în 
Secţiunea 4.3. care cuprinde următoarele informaţii: 

 
Evacuări de ape uzate 

 Cantitatea şi variaţia temporală a debitelor evacuate; 

 Calitatea pretratării; 

 Calitatea evacuărilor de ape uzate 

 Calitatea receptorului înainte de evacuare; 
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 Calitatea receptorului după evacuare; 

 Comparare cu standardele de calitate a apei. 
În Planşa 4.1.2 sunt prezentate cerinţele conform Tabelului 4.1.1. al OM nr. 

863/2003. În planşă sunt centralizate datele referitoare la apele captate de Proiect şi cele 
recirculate.  O prezentare mai detaliată este dată în Planşa 4.1.12, Schema bilanţului apei.  
Aceste date sunt derivate din Raportul privind bilanţul apei pe amplasament şi revizuirile 
ulterioare ale acestuia (care ţin cont de datele recente privind precipitaţiile şi strategia 
modificată de gospodărire a apelor adoptate pentru a asigura conformarea cu standardele 
de evacuare) – v. în Anexa 4.1C explicaţia derivării valorilor din Planşa 4.1.2. Acestea 
descriu metodologia de calcul şi analiza detaliată. Coloana 6 a Planşei 4.1.2, evacuări de 
ape industriale, însumează debitele din fluxurile  35, 37 şi 42 din Planşa 4.1.12. [Fluxul 42 
are un debit de 25 m3/zi pe toată durata de existenţă a Proiectului şi fluxul 37 va trebui să fie 
0 m3/zi]. Coloana 8, apa evacuată în atmosferă prin evaporaţie însumează debitele de pe 
fluxurile 18, 20, 25, 28 şi 49.  Apa recirculată în Proiect, coloana 10, este luată ca sumă a 
transferurilor pentru recirculare între zonele 1-9 prezentate în Planşa 4.1.12.  Acestea includ 
fluxurile 10, 22, 27, 31, 32 şi 34. Totalul apelor uzate produse, coloana 2, reprezintă suma 
coloanelor 6,8 şi 10. 

O descriere detaliată a gospodăririi apelor este conţinută în Planul de gospodărire a 
apelor şi controlul eroziunii şi prezentată în contextul proceselor tehnologice ale Proiectului, 
în Capitolul 2 al Raportului la studiul EIM. 

Bilanţul apei pe întregul amplasament cuprinde debitele maxim, minim şi mediu 
pentru fiecare zonă a Proiectului.  Zonele tehnologice sunt grupate în planşe după cum 
urmează: 

 Zona 1 – Instalaţii / operaţiuni de procesare (Planşa 4.1.16) 

 Zona 2 – Zona depozitului de roci sterile de la Cârnic (Planşa 4.1.15) 

 Zona 3 – Zona de colectare a apelor de la Cetate (cuprinde toate carierele, galeria 
714 şi zona depozitului de steril ) (Planşa 4.1.15) 

 Zona 4 – Zona staţiei de epurare (Planşa 4.1.15) 

 Zona 5 – Sistemul iazului de decantare (Planşa 4.1.16) 

 Zona 6 – Alimentare cu apă brută (Planşa 4.1.14) 

 Zona 7 –  Stocarea apei (Planşa 4.1.14) 

 Zona 8 –  Apă potabilă (Planşa 4.1.14) 

 Zona 9 –  Ape uzate menajere (Planşa 4.1.14) 
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Figura 4.1.11 Schema simplificată a bilanţului apelor  
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4.2 Surse de ape uzate şi gospodărirea acestora 

4.2.1 Ape uzate tehnologice  
În procesul tehnologic se va folosi cianură de sodiu pentru extracţia aurului prin 

procedeul de leşiere cu carbon (CIL).  Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în 
instalaţie după cum este ilustrat în Planşa 4.1.15 şi discutat în Secţiunea 2.3.3, însă o 
cantitate reziduală va rămâne în steril.  Sterilul de prelucrare tratat este singurul tip de ape 
uzate tehnologice din Proiect.  Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată 
vor trebui să se conformeze Directivei UE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare 
maximă de 10 mg/l CNue (cianuri uşor eliberabile).  Cianura va fi prezentă ca potenţial 
poluant al apelor de suprafaţă pe amplasament numai în faza de exploatare şi în primii un 
an sau doi după închidere.  Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a 
arătat că tulbureala de steril tratata este de asteptat să conţină 2 – 7 mg/l cianuri totale. Prin 
degradare în continuare, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele 
pentru ape de suprafaţă în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect secundar acestei 
tratari este şi îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor 
uzate tehnologice. Evaluarea compoziţiei chimice probabile a levigatului de steril, pe baza 
testelor efectuate, este sintetizată în Tabelul 4.1-18 (Secţiunea 4.3.). 
 
4.2.1.1 Condiţii normale de funcţionare 

Sistemul iazului de decantare este un circuit închis care nu permite evacuarea în 
mediu a apelor tehnologice cu conţinut de cianură peste nivelul normat din NTPA 001/2005 
pe întreaga durată de existenţă a Proiectului, nici chiar în condiţii meteorologice extreme 
(iazul poate reţine două viituri maxime probabile (VMP) succesive). Dacă va fi necesară 
evacuarea, de exemplu pentru a păstra capacitatea de stocare în cazul producerii unui 
fenomen extrem, iar cianura reziduală nu a fost suficient degradată sau diluată, aceasta va fi 
epurată în continuare pentru a se încadra în valoarea din NTPA 001.  Această epurare 
secundară se va baza pe una din următoarele tehnologii: adsorbţie pe carbune activ (sau un 
alt adsorbant), osmoză inversă sau un procedeu pe baza de peroxizi. Toate cele patru 
opţiuni vor fi testate în faza de construcţie pentru a se determina cea mai bună metodă şi 
soluţia de epurare optima va fi construită la începutul perioadei de exploatare.  Alţi 
constituenţi ai apei cu steril care ar putea împiedica deversarea directă din iazul de 
decantare în mediu sunt calciul, sulfatul, solidele dizolvate şi produsele de degradare a 
cianurii, amoniac, azotat şi azotit. Singurul tip de apă care va ieşi din iazul principal de 
decantare în condiţii de funcţionare normală vor fi exfiltraţiile prin baraj, ce vor fi colectate în 
sistemul de retenţie secundar (SCD)  Această apă va fi captată şi pompată înapoi în iazul de 
decantare.  Evacuările din Proiect nu vor fi considerate o soluţie decât dacă, între altele, apa 
respectă prevederile standardului NTPA 001/2005.  Prevederea de a pompa această apă 
înapoi în iaz şi de a menţine sistemul închis va rămâne valabilă pentru întreaga perioadă de 
exploatare. Şiroirile şi exfiltraţiile din depozitul de roci sterile de la Cârnic nu vor fi lăsate să 
curgă în iazul de decantare decât in condiţiile in care calitatea acestora nu va fi afectată 
semnificativ de scurgerile de ape de mină.  Dacă vor fi afectate de apele de mină, exfiltraţiile 
şi şiroirile vor fi captate şi pompate înapoi la staţia de epurare. Necesarul de debit salubru în 
văile Roşia şi Corna vor fi asigurate cu ape de mină epurate a căror calitate se încadrează în 
standardul NTPA 001 şi/sau cu apă din sistemul de circulaţie al apei brute, după necesităţi. 

Se vor construi trei-cinci foraje aliniate în aval de SCD care să confirme prin 
monitorizare faptul că apele sunt reţinute de sistemul de retenţie a exfiltraţiilor. Dacă în 
puţurile de monitorizare sunt detectaţi indicatori hidrochimici în concentraţii care depăşesc 
valorile standard, recuperarea apelor subterane va deveni o componentă a sistemului de 
colectare a exfiltraţiilor. Apele din exfiltraţii din puţurile de recuperare vor fi pompate înapoi în 
iazul de decantare pentru a fi recirculate în procesul tehnologic. 

În faza de exploatare, va fi construită şi testată instalaţia de tratare semi-pasivă 
(zonă umedă) din aval de SCD (programată pentru implementare în faza de post-închidere, 
v. mai jos).  Această instalaţie va avea ca scop principal îndepărtarea amoniacului, sulfatului 
şi cianurii în concentraţii reziduale, prin aceasta contribuind la diminuarea concentraţiilor din 
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efluent până la valori la care să poată fi evacuat la standardele corespunzătoare.  Efluenţii 
zonei umede care nu se vor încadra în standardele de evacuare vor fi pompaţi înapoi în 
sistemul iazului de decantare. Procedurile de testare vor consta din optimizarea mărimii 
lagunelor, plasarea substratului organic pentru îmbunătăţirea biodisponibilităţiii şi 
optimizarea proprietăţilor de consum de oxigen ale sistemului de acoperire pe porţiunile 
anaerobe ale sistemului. 
 
4.2.1.2 Condiţii de fenomene extreme 

Sistemul de retenţie secundar va funcţiona cu un nivel suficient de scăzut pentru a 
permite diluţia cu ape meteorice naturale până la valorile NTPA 001.  Dacă va apare 
necesitatea de a reduce nivelul iazului de decantare a sterilului, în cazul unor condiţii de 
precipitaţii extreme, respectiv în situaţia improbabilă în care ar avea loc mai mult de două 
PMP succesive, acest lucru se va realiza prin staţia de epurare secundară a cianurii, dacă 
apa nu va fi de o calitate adecvată pentru evacuarea directă conform standardului 
corespunzător.  Şiroirile necontaminate din depozitul de roci sterile  Cetate vor fi lăsate să 
curgă în iazul de decantare.  Dacă vor fi afectate de apele de mină, şiroirile vor fi pompate 
înapoi la staţia de epurare pentru a fi tratate.  Dacă apele meteorice de la Cârnic vor depăşi 
capacitatea de colectare a iazului sau şanţurilor de colectare, acestea vor fi lăsate să curgă 
în iazul de decantare.  Acest debit este inclus în calculul VMP. 

 
4.2.1.3 Întrerupere temporară 

Va înceta pomparea sterilului tratat din staţia de tratare a cianurii şi recircularea apei 
din iazul de decantare.  Volumul din iaz va creşte datorită bilanţului pozitiv al apei.  Însă, 
datorită capacităţii mari de rezervă, iazul va putea face faţă acestei creşteri, chiar şi în caz 
de precipitaţii extreme.  Mărimea excesului de capacitate va depinde de stadiul Proiectului şi 
de capacitatea de retenţie necesară pentru apele meteorice. După atingerea nivelului maxim 
din iaz, apele vor trebui epurate prin staţia de epurare secundară a cianurii (şi/sau sistemul 
de epurare, în funcţie de natura si concentraţiile poluantilor care nu respectă NTPA 001) în 
cazul în care calitatea acestora nu va permite evacuarea directă. Exfiltraţiile colectate în 
sistemul secundar de retenţie (SCD) vor fi pompate în continuare în bazinul de recuperare. 
Şiroirile şi exfiltraţiile din depozitul de roci sterile de la Cârnic nu vor fi lăsate să curgă în 
iazul de decantare decât dacă repornirea procesului tehnologic nu va fi afectată de calitatea 
acestor ape.  În acest caz, şiroirile şi exfiltraţiile vor fi pompate înapoi la staţia de epurare 
ape acide de mina. 
 
4.2.1.4 Închidere 

În faza de închidere, apa din iazul de decantare va fi pompată în lacul de carieră 
Cetate imediat ce valoarea concentraţiei va scădea sub 0,1 mg/l cianuri totale, fie pe cale 
naturală, fie prin epurare secundară.  Exfiltraţiile reziduale de ape tehnologice prin barajul 
iazului de decantare ce vor fi captate în sistemul de retenţie secundar ar putea conţine şi 
urme de cianură.  Însă procesele naturale de descompunere şi atenuare vor limita cantitatea 
de cianură din apele exfiltrate.  Exfiltraţiile colectate în barajul secundar de retentie (SCD) 
vor fi pompate în continuare în iazul de decantare până la dispariţia totală.  După închiderea 
iazului de decantare, apele din exfiltraţii vor fi pompate în lacul de cariera Cetate, prin staţia 
secundară de epurare a cianurii dacă va fi cazul, pentru a reduce concentraţiile la 0,1 mg/l 
cianuri totale.  Alternativ, pot fi tratate în celulele de epurare semi-pasivă în lagună construite 
în aval de SCD şi evacuate în valea Cornei.  Exfiltraţiile din depozitul de roci sterile de la 
Cârnic vor fi pompate în lacul de cariera Cetate în caz că sunt contaminate cu ape de mină, 
iar acolo vor fi tratate in situ sau prin staţia de epurare.  Dacă nu, apa va fi evacuată în 
bazinul Corna. 
 
4.2.1.5 Post-închidere 

În faza de post-închidere, nu va mai exista iazul de decantare. Şiroirile de suprafaţă 
din bazin vor fi dirijate în jurul acestuia în afara iazului de decantare şi se vor evacua în 
pârâul Corna în aval de SCD. Ca şi în fazele anterioare, diluţia din sistemul de retenţie 
secundar ar trebui să fie suficientă pentru a reduce concentraţiile constituenţilor din iazul de 
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decantare sub valorile NTPA 001 în caz de apariţie a unei evacuări de ape meteorice din 
barajul SCD.  Exfiltraţiile colectate în iazul SCD vor fi pompate în lacul de carieră Cetate prin 
staţia de epurare secundară dacă nu vor corespunde standardelor de evacuare.  Alternativ, 
pot fi tratate într-o serie de celule de epurare semi-pasivă în lagună, construite în aval de 
SCD, şi evacuate în valea Cornei. Depozitul de roci sterile de la Cârnic va fi acoperit şi 
şiroirile de suprafaţă vor fi dirijate spre pârâul Corna.  Exfiltraţiile se vor reduce considerabil.  
Dacă vor continua să existe într-o cantitate şi cu o calitate care să necesite în continuare 
gospodărire specială, aceste ape vor fi pompate în lacul de carieră Cetate. 
 
4.2.1.6 Recircularea apelor uzate tehnologice 

În fazele de construcţie şi închidere ale Proiectului nu vor exista fluxuri de ape uzate 
tehnologice. Utilizarea principală a apelor uzate tehnologice este recircularea în proces. În 
medie, 80 % din apa necesară uzinei va proveni din ape recirculate din iazul de decantare. 
Principalele fluxuri vor consta dintr-un debit mediu de recuperare din iazul de decantare de 
1.192 m3/h şi unul de 1.553 m3/h ape uzate tehnologice tratate intrate în iaz. Diferenţa 
dintre cantitatea de apă reutilizată comparativ cu debitul de apă intrat în iazul de decantare 
este reprezentată de apa reţinută în masa sterilului şi de pierderile prin evaporare. 
 
4.2.1.7 Cantităţi de ape uzate tehnologice evacuate şi variaţie temporală 

Nu vor exista evacuări de ape tehnologice în nici una dintre fazele proiectului, decât 
dacă se vor încadra în valorile reglementate, inclusiv în situaţia extrem de improbabilă a 
producerii a două fenomene PMP succesive. Într-un astfel de caz, diluţia naturală asigurata 
de apa din precipitaţii colectata în SCD va determina încadrarea în valorile NTPA 001. 
 
4.2.2 Scurgeri de ape acide 

Principalele surse de ape acide sunt: 
 Surse existente (halde de steril, galeria 714, lucrări miniere istorice) 

 Surse aferente Proiectului (depozitele de steril Cetate şi Cârnic, depozitul de minereu 
sărac). 

 
4.2.2.1 Scurgeri de ape acide existente 

Scurgerile acide existente vor fi colectate în iazul de colectare a apelor de la Cetate, 
de unde vor fi pompate în staţia de epurare. Numai debitul provenit în prezent din galeria 
714 va avea în medie valoarea estimată de 51 m3/h cu un debit maxim lunar de 63 m3/h. În 
faza de construcţie a Proiectului, apele de mină din sursele existente vor fi reţinute după 
construcţia iazului de captare a apelor de la Cetate şi a staţiei de epurare. Construcţia staţiei 
de epurare va fi terminată la sfârşitul perioadei de construcţie sau la începutul fazei de 
exploatare a Proiectului. 
 
4.2.2.2 Epurarea apelor acide 

Epurarea apelor acide constă din două trepte principale: 
 Neutralizare cu precipitare de metale dizolvate; 

 Reglarea pH-ului cu CO2 şi precipitare. 
In completarile la proiect, este prevazut ca acest proces sa fie optimizat pentru 

îndepărtarea avansată a calciului, sulfatului si reziduului filtrabil pana la valorile NTPA 001.  
Apa epurată este utilizată ca apă tehnologică sau pentru asigurarea debitelor salubre în 
pâraiele Roşia şi Corna. 

Aceste procese sunt descrise în Capitolul 2 al Raportului la studiul EIM. 
 
4.2.2.3 Condiţii normale de funcţionare 

Sursele de ape de mină create de Proiect nu vor deveni semnificative decât în faza 
de exploatare. Sursele de apă de mină vor fi depozitul de roci sterile de la Cetate, depozitul 
de roci sterile de la Cârnic şi halda de minereu sărac.  Aceste surse vor fi prezente în faza 
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de exploatare.  Generarea apelor de mină poate avea loc şi pe pereţii carierelor.  Aceste ape 
vor ajunge în galeria 714 fie prin curgere directă, fie prin pompare în carieră. Este de 
aşteptat ca debitul galeriei 714 să crească uşor pe măsură ce carierele se vor dezvolta şi vor 
capta mai multă apă din precipitaţii care va ajunge în sistemul de galerii subterane.  Practic, 
galeria 714 va acţiona ca dren al puţurilor de mină până când cariera va ajunge la un nivel 
inferior cotei de 714 m.  Se anticipează că vor fi generate ape acide şi din haldele de roci 
sterile şi din stiva de minereu sărac ce vor fi construite pe parcursul exploatării. 
Probabilitatea de generare a apelor acide din stiva de minereu sărac este mai mare decât 
pentru haldele de steril, unde are loc neutralizarea în masa (vezi Capitolul 4.5, Geologia 
subsolului din Raportul la studiul EIM). 
 
4.2.2.4 Condiţii de precipitaţii 

Majoritatea apelor din precipitaţii vor fi reţinute şi epurate.  Iazul Cetate este proiectat 
pentru colectarea apelor meteorice şi a viiturilor pe care acestea le-ar putea provoca în cazul 
producerii unui fenomen de precipitaţii în 24 h cu şanse de revenire 1:100.  Nivelul iazului va 
fi menţinut suficient de scăzut pentru a permite ca apele din precipitaţii şi şiroiri să asigure 
diluţia până la atingerea valorilor din NTPA 001/2005;  excepţia face indicatorul pH.  Ca 
măsură de corectie a pH-ului, deversorul barajului iazului Cetate va fi construit din calcar. 
Staţia de epurare a apelor acide va continua să funcţioneze şi să evacueze ape în condiţii 
de funcţionare normală. Staţia va funcţiona la debit maxim pentru a reduce volumul de apă 
înmagazinat în sistemul de gospodărire a apelor. 
 
4.2.2.5 Întrerupere temporară 

Gospodărirea apelor uzate din bazinul Roşiei va fi la fel ca şi în condiţii de 
funcţionare normală.  In funcţie de stadiul Proiectului, în cariere va exista insa o capacitate 
suplimentară de stocare a apei.  Aceasta ar putea conferi o oarecare flexibilitate în 
gospodărirea apelor uzate. 
 
4.2.2.6 Închidere 

Atât sursele existente de ape de mină, cât şi cele create de Proiect se vor reduce 
substanţial în faza de închidere. În aceasta faza, apele acide de mină se vor reduce prin 
îndepărtarea şi închiderea instalaţiilor, precum şi a depozitelor de minereu şi respectiv de 
steril.    Prin activităţile de închidere se va reduce contactul potenţial al apelor cu materialele 
potenţial generatoare de roci acide şi procesul de oxidare şi generare de acid (v. Planul de 
reabilitare su închidere).   

La închidere, apele acide de mină vor fi dirijate in cariera Cetate sau direct în staţia 
de epurare a apelor acide. Se va efectua tratarea apei în carieră dacă acest lucru va fi 
necesar.  Carierele Cârnic, Jig şi Orlea vor fi umplute cu steril. Deşi pe versanţii carierelor 
vor putea fi generate în continuare ape de mină deasupra cotei de umplere, aceste ape vor fi 
colectate în canalele de drenaj de la baza versanţilor şi dirijate spre iazul de captare a 
apelor. Alte surse vor fi închise prin acoperire şi refacerea covorului vegetal ceea ce va 
reduce sau elimina generarea apelor acide.  Va mai fi poate nevoie de colectarea şi 
epurarea exfiltraţiilor reziduale din depozitele de roci sterile atâta timp cât se va mai constata 
prezenţa apelor acide.  Depozitul de minereu sărac va fi epuizat prin procesare, astfel încât 
această sursă potenţială va dispărea.  Ar mai putea apărea exfiltraţii de ape acide prin 
barajul iazului de decantare. Acoperirea acestuia va reduce sau elimina generarea 
potenţială şi exfiltrarea apelor acide, această potentiala sursă minoră de ape urmand sa fie 
tratata in statia de epurare ape de mina.  

Nivelul iazului Cetate va fi menţinut suficient de scăzut pentru a permite ca apele din 
precipitaţii şi şiroiri să asigure diluţia până la atingerea valorilor NTPA 001/2005, aşa cum s-
a arătat mai sus.  În timpul în care se va umple lacul de cariera Cetate, necesitatea de 
evacuare a apelor epurate se va reduce până la nivelul necesar compensării debitelor 
salubre în văile Roşiei şi Cornei. Dacă lacul de carieră Cetate va ajunge la nivelul optim de 
operare în perioada închiderii minei, va fi probabil necesară evacuarea surplusului de apă 
prin staţia de epurare.  Staţia de epurare va continua să funcţioneze şi să evacueze ape, ca 
şi în condiţiile de funcţionare normală. 
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4.2.2.7 Post-închidere 
Iazul de captare a apelor Cetate va exista şi va colecta exfiltraţiile din lacul de carieră 

Cetate şi exfiltraţiile din depozitul de roci sterile Cetate.  Aceste ape vor fi pompate înapoi în 
lacul de carieră Cetate sau tratate la staţia de epurare şi evacuate în valea Roşiei. Galeria 
714 aflată în aval de baraj va intercepta exfiltraţiile din lacul de carieră şi le va dirija în iazul 
Cetate. Nivelul iazului Cetate va fi menţinut suficient de scăzut pentru a permite ca apele din 
precipitaţii şi şiroiri să asigure diluţia până la atingerea valorilor NTPA 001/2005; pH-ul va fi 
corectat cu ajutorul stratului de calacar care acopera deversorul si paramentul aval..  

Va fi probabil necesară continuarea, la un nivel redus, a epurării apelor de mină încă 
un număr de ani după închidere.  Epurarea va fi similară celei utilizate în faza de 
exploatare.. Staţia va fi utilizată pentru a contribui la epurarea apelor lacului de carieră şi va 
reprezenta o cale de evacuare a apelor din lac în valea Roşiei cu respectarea valorilor NTPA 
001. Tratarea în carieră va fi evaluată şi implementată în vederea îmbunătăţirii calităţii apei.  
Aceasta va presupune tratarea cu var a apelor acide la staţia de epurare, dar poate consta 
şi din tratare semipasiva in laguna. Celulele de tratare biologică din componenta sistemului 
de lagune, pot înlocui staţia de epurare activă a apelor de mină. Caracteristicile sistemului 
vor fi stabilite pe măsura avansării Proiectului şi obţinerea mai multor date hidrologice şi de 
calitate a apei, care să permită o predicţie mai exactă a calităţii apei şi deci a necesităţilor de 
epurare. 
 
4.2.2.8 Cantităţi de ape acide evacuate şi variaţia temporală a acestora  

Principala sursă existentă de ape de mină este galeria 714 cu un debit aproximativ 
de 51 m3/h şi un debit maxim lunar de circa 63 m3/h. Debitele de curgere a exfiltraţiilor din 
haldele de steril existente nu au fost cuantificate datorită naturii difuze a acestora.  Apele de 
mină generate din excavaţiile efectuate în faza de construcţie vor fi probabil o sursă minoră 
şi vor fi tratate prin cele mai bune practici de management (BMP). Generarea apelor de mină 
se va produce mai probabil în fazele mai târzii ale perioadei de construcţie, datorită 
potentialei expuneri a materialelor generatoare de ape acide pe parcursul lucrărilor de 
construcţie şi a decalajului temporal presupus de generarea apelor acide.  Însă, la data 
respectivă va fi deja gata sistemul de epurare.  După ce iazul Cetate şi staţia de epurare vor 
deveni funcţionale, evacuările necontrolate de ape de mină existente vor înceta şi toate 
apele acide generate în Proiect vor intra în iazul Cetate sau in iazul Carnic, dupa care vor fi 
epurate in statia de epurare ape acide. în perioade de precipitaţii mari, apele acide provenite 
din depozitul de rocă sterilă Cârnic vor intra în iazul de decantare).  În orice situatie, 
evacuările în mediu vor fi compatibile cu prevederile NTPA 001/2005.  

În faza de exploatare, debitele acestor surse se vor reduce pe măsură ce lucrările 
miniere actuale vor fi incorporate în exploatarea în carieră care va consuma şi galeriile 
subterane.  Debitele din galeria 714 provenite din lucrări miniere vechi vor fi înlocuite de 
creşterea posibilă a volumului de ape de mină generate pe pereţii carierelor.  După cum este 
ilustrat în Planşa 4.1.12, debitul potenţial de ape de mină din valea Roşiei (respectiv cariere, 
halde de steril şi de minereu) este preconizat să se încadreze între 231 la 349 m3/h în 
condiţii medii, fiind dirijat spre iazul Cetate şi staţia de epurare.  Debitul de vârf din Anul 9 ar 
putea ajunge la 600 m3/h (170l/s) când vor intra şi apele din zona carierelor Orlea şi Jig.  La 
acesta se vor adăuga şiroirile din depozitul de roci sterile Cârnic şi exfiltraţiile de pe Valea 
Cornei.  Debitul total este preconizat să se încadreze între 44 şi 50 m3/h, după cum se arată 
în Planşa 4.1.12.   

Generarea apelor acide poate avea loc şi pe faţa din aval a barajului iazului de 
decantare din Valea Cornei.  Materialul utilizat pentru construcţia acestuia va fi ales astfel 
încât să reducă potenţialul de generare a apelor acide şi nu a fost efectuat calculul acestui 
debit posibil de ape acide. Însă acesta este luat în calcul şi inclus în debitul captat în 
sistemul de retenţie secundar, conform menţiunilor din Secţiunea referitoare la apele uzate 
tehnologice.   

Debitele de curgere a exfiltraţiilor din haldele de steril existente nu au fost 
cuantificate datorită naturii difuze a acestora.  Aceste exfiltraţii vor exista în toate cele trei 
faze ale Proiectului, dar se vor reduce cu timpul, pe măsură ce Proiectul va consuma sau 
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strămuta multe dintre aceste depozite de deşeuri miniere pe amplasamente amenajate 
corespunzător. 

Din punct de vedere geochimic nu este posibilă o predicţie exactă a cantităţii de 
scurgeri acide de pe pereţii carierelor şi a exfiltraţiilor reziduale din depozitele de roci sterile.  
Dar, prin activităţile de închidere, debitele de ape acide sunt preconizate a se reduce cu cel 
puţin un ordin de mărime faţă de debitul din faza de exploatare, însă va fi probabil necesar 
să se continue epurarea pe termen lung în faza de închidere.  Volumul acestui debit va fi 
mai bine definit în faza de exploatare, pe măsură ce se va apropia termenul de închidere şi 
vor exista mai multe date. 
 
4.2.2.9 Reutilizarea apelor uzate  

Apele uzate de la staţia de epurare vor fi refolosite. alimentand direct bazinul de apă 
tehnologică pentru reutilizare în proces  - cu o medie de 76 m3/h pe durata de existenţă a 
exploatării, in conditii de ape medii. Namolul din statia de epurare este dirijat la iazul de 
decantare; apa continuta in namol, dupa decantare - circa 3 m3/h – se recircula in proces o 
data cu apa din iaz. 
 
4.2.2.10 Evacuările de la staţia de epurare a apelor uzate  

Apa epurată în staţia de epurare va fi dirijată spre Valea Roşiei şi /sau spre Valea 
Cornei pentru a compensa debitele pâraielor, atunci când nu sunt suficiente debitele 
provenite prin redirijarea apelor de suprafaţă nepoluate.  Acest debit de evacuare variază 
între 120 - 349 m3/h în condiţii medii. Vor fi instalate două conducte care vor evacua în 
punctele indicate în Planşa 2.9.  Prima conductă va fi direcţionată de la staţia de epurare la 
iazul Cetate,   punctul de evacuare în Valea Roşiei fiind amplasat imediat în aval de iaz. A 
doua conductă va fi direcţionată de la staţia de epurare la iazul de decantare.  Aceasta va 
continua dincolo de sistemul de retenţie secundar şi va evacua apa în Valea Cornei.   

Sistemul de evacuare de la staţia de epurare în văile Roşia şi Corna va fi menţinut şi 
în faza de închidere, insă necesitatea de a evacua în Valea Cornei va fi eliminată după 
finalizarea închiderii iazului de decantare.  Aceasta deoarece, în faza finală a Proiectului, 
majoritatea cursurilor de apă din sub-bazinul iniţial vor curge din nou în pârâul Corna.  
Şiroirile de pe iazul acoperit vor putea curge liber în vale.   Prezenţa sistemului de cariere 
din valea Roşiei va crea însă un deficit suplimentar de apă în pârâu. Ar putea fi periodic 
necesară o evacuare de ape epurate care să ajute la menţinerea debitului salubru în timpul 
umplerii carierelor.  După ce apa din lacul de cariera Cetate va ajunge la nivelul optim de 
gospodărire, va mai putea fi necesară evacuarea unui efluent epurat în valea Roşiei până 
când calitatea apei va fi corespunzatoare pentru evacuare directă printr-un sistem de 
epurare semi-pasivă. 

 
4.2.3 Ape uzate menajere 
 
4.2.3.1 Epurarea apelor uzate menajere 

Până la finalizarea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate menajere în faza 
de construcţie, vor fi furnizate servicii temporare de colectare şi epurare pentru şantier. 
Sistemul temporar va trebui să respecte cerinţele de evacuare în pârâul Roşia. În plus, în 
fazele de construcţie şi exploatare, vor fi amplasate pentru constructori toalete ecologice 
mobile în zonele mai îndepărtate. 

O data construita, staţia de epurare a apelor menajere va prelua apele menajere 
colectate de la uzina de procesare după cum este ilustrat în Planşa 4.1.14.  Apele epurate 
vor fi dirijate în iazul de decantare pe toata durata de operare 

În faza de închidere, sistemul de epurare a apelor menajere va fi lăsat pe loc până la 
încheierea aproape definitivă a lucrărilor de construcţie aferente fazei de închidere.  În 
funcţie de cerinţele din planul de închidere definitivă şi de posibilităţile de amenajare viitoare 
a amplasamentului, se va analiza dacă acest sistem va fi dezafectat sau transferat 
autorităţilor locale.  Se va prefera transferarea sistemului către autorităţile locale pentru 
utilizare în beneficiul comunităţii.  Însă, dacă sistemul nu va fi necesar şi va trebui 
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dezafectat, se va asigura un sistem de capacitate mai redusă sau un racord la un alt sistem 
existent, pentru cerinţele personalului aferent instalaţiilor de epurare ape acide ce vor fi 
menţinute pe termen lung. 
 
4.2.3.2 Cantităţi de ape uzate menajere evacuate şi variaţia temporală a acestora 

În faza de construcţie, în funcţie de numărul preconizat de muncitori de circa 1200, 
presupunând un consum individual asemănător cu cel din faza de exploatare, debitul acestui 
sistem va fi probabil de circa 10 m3/h sau mai mic.  

După cum se observă din Planşa 4.1.14, generarea de ape uzate menajere în 
perioada de exploatare este preconizată a fi de 5 m3/h pentru un număr de 400-600 
muncitori.  În primul an de la intrarea în funcţiune, pe amplasament vor exista circa 600 de 
angajaţi, iar volumul de ape uzate ar putea fi ceva mai mare decât în anii următori, când 
personalul se va reduce până la circa 400.   

În faza de închidere generarea de ape uzate se va reduce o dată cu reducerea 
numărului de angajaţi.  Se vor prevedea măsuri pentru cantităţile mici de ape uzate generate 
de personalul ce va continua să lucreze pe termen lung în staţiile de epurare.  Debitul 
acestora este preconizat sub 0,1 m3/h. 
 
4.2.3.3 Evacuarea apelor uzate menajere epurate  

Efluentul epurat de la staţia de epurare a apelor menajere va fi dirijat la iazul de 
decantare a sterilului printr-o conductă racordată la conducta de descarcare a tulburelii de 
steril tratate.  Evacuarea directa a efluentului epurat în valea Rosiei, se va face doar in faza 
de construcţie, dupa cum s-a aratat mai sus, şi după închiderea iazului de decantare. 

 
4.2.4 Ape meteorice contaminate 
 
4.2.4.1 Gospodărire 

Apele meteorice în contact cu suprafeţe de teren perturbate pot conţine concentraţii 
ridicate de materii totale în suspensie, dar şi concentraţii mari de metale, dacă este vorba de 
zone mineralizate.  Prin gospodărirea apelor meteorice cu ajutorul metodelor standard 
pentru şantierele de construcţie şi retenţia apelor pluviale pe amplasament, această sursă 
potenţială de poluare va putea fi controlată.    

Începând cu faza de construcţie, se vor utiliza cele mai bune practici de management 
(BMP) pentru controlul suspensiilor solide, conform descrierii din Planul de gospodărire a 
apelor şi control al eroziunii, iar apele meteorice vor fi evacuate în pârâul Roşia sau pârâul 
Corna.  În faza de construcţie, fluxurile noi de ape afectate chimic nu sunt preconizate a fi 
semnificative. În faza de exploatare, apele pluviale de pe amplasament vor fi captate în iazul 
de decantare, bazinul pluvial de pe amplasamentul uzinei şi barajul de captare al apelor 
Cetate. 

Apele pluviale din afara amplasamentului vor fi dirijate astfel încât să ocolească 
zonele perturbate de pe amplasament şi depozitele de rocă sterilă.  Apele meteorice 
colectate pe amplasament vor fi evacuate în sistemele de epurare.  Apele meteorice din 
zonele de depozitare a sterilului, a depozitului de minereu şi din cariere ar putea fi poluate 
specific apelor de mina si vor fi dirijate la statia de epuare ape acide. 

O componentă esenţială a fazei de închidere va fi reducerea sau eliminarea 
majorităţii fluxurilor de ape pluviale poluate.  Aceasta se va realiza prin închiderea şi 
refacerea terenurilor afectate de instalaţii.  În faza de închidere, se vor menţine BMP şi 
sistemele de colectare a apelor meteorice în funcţie de necesităţi.  Refacerea vegetaţiei pe 
cea mai mare parte a amplasamentului va reduce substanţial necesitatea de a controla 
apele pluviale.  În faza de închidere, contactul direct al apelor pluviale cu materiale potenţial 
generatoare de ape de mină va fi de asemenea în cea mai mare parte eliminat.  Excepţie 
vor face pereţii carierelor.  Aceste şiroiri vor fi gospodărite în proiectul de închidere a minei 
printr-un sistem de canale de drenaj la poalele versantului în cazul carierelor umplute (Jig, 
Orlea, Cârnic) şi de captare în lacul de carieră Cetate, în care va fi necesară gospodărirea 
pe termen mai lung şi epurarea acestora înainte de evacuare în Valea Roşiei. 
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În faza de post-închidere, necesitatea de gospodărire a apelor meteorice va dispărea 
treptat, ca urmare a definitivării lucrărilor de închidere. 
 
4.2.4.2 Cantităţi de ape meteorice contaminate 

Cantitatea de ape meteorice poluate este în directă legătură cu intensitatea 
precipitaţiilor.  În faza de construcţie, suprafeţele perturbate vor fi de asemenea foarte 
variabile ca mărime şi deci cantităţile de ape meteorice poluate vor varia, făcând dificilă o 
estimare mai exactă.  În faza de exploatare, fluxurile de ape meteorice din diferite instalaţii 
ale Proiectului vor fi incluse în bilanţul apei. 
 
4.2.4.3 Comentarii specifice pentru fiecare sistem de colectare a apelor meteorice  

 Iazul de captare Cetate 
Apele meteorice colectate pe amplasamentul uzinei vor fi dirijate spre staţia de 

epurare.  Barajul şi iazul Cetate va colecta şiroirile poluate actuale şi potenţial viitoare şi 
apele din exfiltraţii din bazinul Roşiei.   Aceste ape va proveni din instalaţiile de suprafaţă de 
pe malul stâng al văii Roşiei din perimetrul Proiectului, respectiv din stiva de minereu sărac 
şi din zona inclusă în perimetrul de deviaţie din nord, de pe malul nordic.  Iazul Cetate va 
colecta şi scurgerile din galeriile subterane de mină istorice, prin galeria 714.  În fazele mai 
târzii de dezvoltare a exploatării, când baza carierelor va ajunge sub cota galeriei 714, 
această galerie va fi închisă etanş cu un perete, astfel ca apa reţinută de barajul Cetate să 
nu debuşeze înapoi în galerii.  Apa din cariere va fi pompată la staţia de epurare prin iazul 
Cetate.  

Iazul Cetate este proiectat pentru a reţine orice viituri excepţionale în 24 h până la un 
volum cu o probabilitate de apariţie de 1:100 ani, chiar dacă funcţionează la nivelul maxim 
de operare înaintea producerii fenomenului.  Practic, poate reţine viituri până la un volum 
echivalent unui fenomen în 24 h cu probabilitate de apariţie de 1:200 ani la acest nivel şi la 
nivelul de operare normal cel puţin echivalent cu un fenomen în 24 h cu probabilitate de 
1:1000 ani.  În cazul unor fenomene mai mari decât cu probabilitatea 1:100 precipitaţii în 24 
h, va fi proiectat un deversor care să transfere în siguranţă un debit proiectat pentru un 
fenomen de precipitaţii în 24 h cu repetabilitate 1:1000 ani. 

 Iazul de captare Cârnic 
Iazul de colectare a scurgerilor din roci sterile Cârnic va fi construit în amonte de 

iazul de decantare şi imediat în aval de depozitul de steril Cârnic.  Instalaţia va fi proiectată 
pentru colectarea şiroirilor potenţial acide provenite din depozitul de steril şi pomparea 
acestora în staţia de epurare.  Astfel, apele meteorice nu se vor amesteca cu cele din iazul 
de decantare şi nu vor afecta calitatea apei recirculate în procesul tehnologic.  Barajul se va 
construi înainte de apariţia scurgerilor din depozit, ceea ce ar putea fi la doi ani de la 
începerea exploatării.  Vor fi construite şanţuri de colectare a şiroirilor pe partea din aval a 
depozitului de steril pentru a colecta exfiltraţiile şi şiroirile şi a le dirija în bazinul de colectare.  
Se va construi un deversor al barajului de reţinere care va controla debitele de evacuare în 
caz de precipitaţii abundente (fenomen de precipitaţii în 24 h cu probabilitate 1:25 ani 
capacitate proiectată, dar practic pentru un fenomen cu probabilitate 1:50 ani) care va dirija 
apele în iazul de decantare pentru recirculare.  Efectele debitului de apă evacuat din 
depozitul de steril Cârnic în iazul de decantare, în caz de precipitaţii extreme, a fost luat în 
calcul în proiectarea capacităţii iazului de decantare. 

 Zona amplasamentului uzinei de procesare  
După finalizarea construcţiei uzinei, apele pluviale de pe acest amplasament vor fi 

dirijate spre un bazin pentru ape meteorice care va juca, de asemenea, rolul unui sistem 
secundar de retenţie.  Apele meteorice de pe această suprafaţă ar putea veni în contact cu 
instalaţiile de procesare a minereului, devenind poluate.  În condiţii normale, o staţie de 
pompe montată în zona bazinului va dirija aceste ape în iazul Cetate, pentru tratare 
ulterioară la staţia de epurare.  Alternativ, apele pluviale colectate pot fi pompate în bazinul 
cu apă tehnologică pentru a fi utilizate în proces..  Bazinul pentru ape pluviale va fi 
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dimensionat pentru volumul echivalent unui fenomen de precipitaţii în 24 h cu probabilitatea 
de 1:25 ani. 

Sistemul de gospodărire a apelor meteorice de pe amplasamentul uzinei va fi 
demolat odată cu dezafectarea acesteia.  Până la refacerea ecologică sau amenajarea 
pentru alte folosinţe a amplasamentului, scurgerile din precipitaţii vor fi gospodărite conform 
Planului RMGC de gospodărire a apelor şi control al eroziunii. 

4.3 Evacuări de ape uzate în mediu  

Proiectul va produce patru tipuri de ape uzate: ape tehnologice, ape de mină, ape 
menajere şi ape pluviale contaminate. Prezentarea sintetica a datelor privind evacuarea 
apelor uzate în mediu este prezentat în Planşa 4.1.17, iar în Secţiunea de faţă sunt 
prezentate următoarele informaţii cu privire la acestea: 

 Punctul de descarcare;  

 Cantitatea şi variaţia temporală a debitului de ape evacuate; 

 Calitate înainte de epurare; 

 Calitatea efluentilor evacuati. 
Pentru a face o comparaţie între calitatea apelor evacuate şi mediul în care sunt 

evacuate, sunt prezentate următoarele informaţii pentru ambele secţiuni de evacuare (Roşia 
şi Corna): 

 Calitatea receptorului amonte de punctul de evacuare; 

 Calitatea receptorului aval de punctul de evacuare. 
Se face de asemenea comparaţie cu standardele aplicabile, respectiv cu normele de 

evacuare in receptori naturali (NTPA 001) 
 
4.3.1 Evacuări în Valea Roşiei 

 Punct de evacuare, puncte de monitorizare amonte şi aval 
Punctul de evacuare a apelor uzate în Valea Roşiei are următoarele coordonate de 

referinţă 353200E 535600N. Cel mai apropiat punct de monitorizare din amonte este R085 
având coordonatele 353800E 535600N şi cel mai apropiat punct de monitorizare din aval 
este S009 cu coordonatele 350600E 536000N. 

 Evacuări în Valea Rosiei, cantitatea şi variaţia temporală a debitului evacuat 
Principala evacuare de ape uzate din Proiect în Valea Roşiei provine de la staţia de 

epurare a apelor de mină (Fluxuri de evacuare 4, 5, 6, 8, 13, 14 în Planşa 4.1.17). Acest flux 
de ape uzate se evacuează parţial şi în Valea Cornei. Cantitatea evacuată în fiecare vale va 
depinde de necesitatea de suplimentare a debitului salubru şi de surplusul bilanţului de apă. 
Suma evacuărilor în ambii receptori este prezentată ca Fluxul 35 în Planşa 4.1.12. Raportul 
debitelor evacuate în Roşia / Corna este de aproximativ 3:1.  

In perioada de constructie, se vor evacua in Valea Rosiei apele menajere (10 m3/h) 
epurate corespunzator.  

Alta evacuare importanta în Valea Roşiei (punctul 7, Planşa 4.1.17) va fi în cazul 
unei precipitaţii semnificative (mai mare decât fenomenul în 24 h cu probabilitate de apariţie 
1 la 100 ani), când se va deversa apă din iazul Cetate. Acest debit nu poate fi cuantificat. 

 Calitatea apelor pre-epurate şi calitatea efluentului evacuat 
Calitatea apei înainte şi după epurare in staţia de epurare a apelor acide este 

prezentată în Tabelul 4.1-16. Apa din galeria 714 reprezintă un flux de intrare în staţie 
extrem, iar calitatea pârâului Roşia este preconizată a fi apropiată de cea a unui influent 
obişnuit intr-o asemenea staţie de epurare. În ambele cazuri, analizele fizico-chimice au 
demonstrat că staţia este capabilă să aducă toţi parametrii în limitele NTPA 001.  

Calitatea apelor deversate din iazul Cetate în cazul producerii unui fenomen de 
precipitatii în 24 h mai mare decât cel cu probabilitate de repetare de 1 la 100 ani, se va 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitol 4.1 Apa 

 
Secţiunea 4: Gospodărirea apelor uzate 

Pagina 58 din 99 

încadra în limitele NTPA 001 prin diluţie, pentru toţi parametrii cu excepţia pH-ului,. 
Deversorul realizat din calcar va corecta în oarecare măsură valoarea pH-ului.  

 
Tabel 4.1-16. Calitatea efluentului epurat în Staţia de epurare a apelor acide de mină 

Indicator 
Calitatea istorică a 

apelor pârâului 
Roşia la intrare(1) 

Calitatea istorică a 
apelor galeriei 714 

la intrare(1) 

Calitatea 
efluentului staţiei 
de epurare ape 

acide de mină(2) 

Valoare 
admisă  

NTPA 001 

pH (S.U.) 2,9 – 5,0 2,7 – 3,4 8,4 (6,5 - 8,5) 
Aluminiu (mg/l) Nr. 291 <0,2 5,0 
Arsen D  (mg/l) 0,006 – 0,047 0,079 – 1,74 <0,1 0,1 
Cadmiu D  (mg/l) 0,014 – 0,038 0,097 – 0,351 <0,05 0,2 
Calciu (mg/l) 86 – 152 104 - 400 730* 300 
Crom (mg/l) ND – 0,04 0,077 – 1,175 <0,1 1,0 
Cobalt (mg/l) 0,011 – 0,188 0,240 – 0,947 <0,05 1,0 
Cupru D  (mg/l) 0,263 – 0,933 0,341 – 3,16 <0,02 0,1 
Fier D  (mg/l) 3,41 – 57,2 225 - 578 <0,1 5,0 
Magneziu (mg/l) 15 – 51 86,5 - 116 6,6 100 
Mangan (mg/l) 16,1 – 62,5 19,5 - 475 0,30 1,0 
Mercur (mg/l) <0,005 <0,005 ND 0,05 
Molibden (mg/l) 0,0063 – 0,009 0,0004 – 0,03 <0,05 0,1 
Nichel D  (mg/l) 0,031 – 0,139 0,483 – 0,732 <0,05 0,5 
Plumb D  (mg/l) ND – 0,0038 0,0032 – 0,246 <0,05 0,2 
Zinc D  (mg/l) 0,696 – 4,75 1,55 - 151 <0,02 0,5 
Sulfat (mg/l) 422 – 673 1.736 – 2.638 2.070* 600 
TSD(3) (mg/l) 526 – 1.007 2.763 – 3.872 >2.800* 2,000 
Cianură(4) (mg/l) <0,0025 <0,0025 – 0,0065 NA 0,1(Total) 
Note: 
ND = nedetectat, raportat ca 0 
NA = nu s-a analizat 
<0,05 = nu s-a detectat, prezintă concentraţii sub limita de detecţie. 
(1) = Date de la staţia de monitorizare S010 (pârâul Roşia) şi R085 (Galeria 714) pentru 2000 – 2002. 
(2) = În cazul epurării apei din galeria 714 (cel mai rău caz) 
(3) = TSD (total solide dizolvate / reziduu filtrabil)  
(4) = Ape uzate cu cianură care pot fi pompate pentru epurare din Valea Cornei discutate în Secţiunea de 
text referitoare la Valea Cornei. 
* Prin epurare suplimentară se vor reduce concentraţiile de calciu şi sulfaţi până la limitele NTPA 001, v. 
Secţiunea 5. 
Datele istorice se referă la metale totale, dacă nu se indică prin „D” reprezentând  fracţiunea dizolvată a 
metalelor. 
1,55 = Textul cu aldine indică depăşirea valorilor admise în NTPA 001 de către una sau mai multe date în 
situaţiile enumerate. 

 Calitatea receptorului amonte şi aval de punctul de evacuare 
Calitatea apei de suprafaţă, atat în amonte de punctul de evacuare din Proiect în 

valea Roşiei (punct de prelevare R085) cat şi în aval (punct de prelevare S009), cu sau fără 
apele evacuate din Proiect este prezentată în Tabelul 4.1-17. 

De remarcat că utilizarea punctului de prelevare S009 ca reprezentativ pentru 
calitatea apei de suprafaţă în aval de evacuarea din Proiect în Valea Roşiei este destul de 
restrictivă. Până să ajungă în punctul S009, prin diluţie s-a produs o reducere considerabilă 
a impactului lucrărilor de mină existente. Punctul cel mai apropiat de prelevare a probelor de 
ape de suprafaţă faţă de punctul de evacuare este R085. Chiar comparativ cu S009, 
îmbunătăţirea calităţii apei de suprafaţă datorate principalei evacuări din Proiect în Valea 
Roşiei este evidentă, prin îmbunătăţirea nivelului determinat al tuturor indicatorilor, mai ales 
metale şi pH.  Printr-o epurare suplimentară se vor reduce de asemenea concentraţiile de 
calciu, sulfaţi şi reziduul filtrabil până la limitele NTPA 001. 

Singura evacuare suplimentară din Proiect în Valea Roşiei constă în deversările din 
iazul Cetate. Prin maximizarea volumului disponibil de stocare a apelor în lacul Cetate prin 
exploatare la nivelul minim al acumulării, calitatea apelor deversate se va încadra în valorile 
NTPA 001, respectiv, va fi mai bună decât calitatea apei din amonte şi din aval prezentată în 
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Tabelul 4.1-17. Singura excepţie va fi în cazul pH-ului. Acesta va fi parţial corectat prin 
construcţia unui deversor căptuşit cu calcar la barajul Cetate. 
 
Tabel 4.1-17. Calitatea apei de suprafaţă din valea Roşiei în amonte şi în aval de 
punctul de evacuare a apelor din Proiect 

Indicator Calitatea apei 
amonte (1) 

Calitatea apei aval fără 
Proiect (2) 

Calitatea apei aval cu 
Proiect (3) 

Valoare 
admisă 

NTPA-001 
pH (S.U.) 3,0 4,35 8,4 (6,5 - 8,5) 
Aluminiu (mg/l) NA NA <0,2 5,0 
Arsen D  (mg/l) 0,411 0,016 <0,1 0,1 
Cadmiu D  (mg/l) 0,294 0,013 <0,05 0,2 
Calciu (mg/l) 239 102 730* 300 
Crom (mg/l) 2,360 0,134 <0,1 1,0 
Cobalt (mg/l) 0,867 0,095 <0,05 1,0 
Cupru D  (mg/l) 2,189 0,332 <0,02 0,1 
Fier D  (mg/l) 342 8,7 <0,1 5,0 
Magneziu (mg/l) 116 44 6,6 100 
Mangan (mg/l) 6147 2229 0,30 1,0 
Mercur (mg/l) 0,0001 0,00006 <0,005 0,05 
Molibden (mg/l) 0,0088 0,0019 <0,05 0,1 
Nichel D  (mg/l) 0,537 0,082 <0,05 0,5 
Plumb D  (mg/l) 0,054 0,0006 <0,05 0,2 
Zinc D  (mg/l) 39,536 3,049 <0,02 0,5 
Sulfat (mg/l) 2252 479 2.070* 600 
TSD (mg/l) 3259 602 >2.800* 2.000 
Cianură (mg/l) 0,0005 <0,0025 0,1** 

v. comentariu în text 0,1(Total) 

Note: 
NA = nu s-a analizat 
<0,05 = nu s-a detectat, prezintă concentraţii sub limita de detecţie. 
(1) = Date medii de la staţia de monitorizare R085 (Galeria 714) pentru perioada 2000 – 2005 (13 prelevări).  
(2) = Date medii de la staţia de monitorizare S009 (pârâu Roşia ) pentru perioada 2000 – 2005 (13 prelevări). 
(3) = presupune că debitul pârâului Roşia este 100 % efluent de la staţia de epurare ape mină în aval de punctul de 
evacuare 
* Prin epurare suplimentară se vor reduce concentraţiile de calciu şi sulfaţi până la limitele NTPA-001, v. Secţiunea 
5. 
D indică fracţiunea dizolvată, dacă nu valorile reprezintă metale totale 
1,55 = Textul cu aldine indică depăşirea standardului NTPA 001 
**prin diluţie naturală sau epurare 

 
4.3.2 Evacuări în Valea Cornei 

 Punct de evacuare, puncte de monitorizare amonte şi aval  
Punctul de evacuare a apelor uzate în valea Roşiei are coordonatele de referinţă 

353300E 531200N. Cel mai apropiat punct de monitorizare din amonte este S033 având 
coordonatele 355700E 533800N şi cel mai apropiat punct de monitorizare din aval este 
S004 cu coordonatele 352900E 530900N. 

 Evacuări în Valea Cornei, cantitatea şi variaţia temporală a debitului de evacuare 
Principala evacuare a Proiectului în valea Cornei provine de la staţia de epurare a 

apelor acide de mină. (Fluxuri de evacuare 4, 5, 6, 13, 14 în Planşa 4.1.17). Acest efluent se 
descarca partial şi în Valea Roşiei. Cantitatea evacuată în fiecare vale va depinde de 
necesitatea de suplimentare a debitului salubru şi de surplusul bilanţului de apă. Suma 
evacuărilor în ambii receptori este prezentată ca Fluxul 35 în Planşa 4.1.12. Raportul 
debitelor evacuate în văile Roşia / Corna este de aproximativ 3:1.  

Cealalta evacuare în valea Cornei în faza de exploatare / închidere va fi cea din iazul 
de decantare (TMF) / iazul secundar de retenţie (SCD) în cazul producerii a două fenomene 
de VMP unul după altul (punctul 2). Această situaţie este aproape imposibilă, deoarece SCD 
va funcţiona la un nivel minim de acumulare, existând suficientă capacitate pentru diluarea 
oricăror exfiltraţii până la o calitate superioară celei prevăzute de NTPA 001; in caz contrar 
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conformarea se va realiza prin epurarea secundară a apelor cu continut redus de cianuri.  
Volumul acestui debit nu poate fi cuantificat. 

În faza de post-închidere, vor fi colectate apele de pe suprafaţa iazului umplut, 
acoperit cu sol şi cu vegetaţie, care se vor amesteca cu apele de suprafaţă deviate prin 
canalele din jurul iazului, pentru a fi evacuate aval de SCD. Evacuarea va fi de o calitate mai 
bună decât cea prevăzută de NTPA 001. Dacă va apărea un fenomen meteorologic 
deosebit, cantitatea de apa se va putea acumula in SCD deoarece acesta este prevazut sa 
funcţioneze la un nivel foarte scazut iar exfiltratiile colectate aici vor fi diluate până la o 
calitate superioară celei prevăzute de NTPA 001; astfel, chiar în caz de deversare, nu se vor 
depasi valorile normate pentru descarcarea in mediu.  

Evacuarea exfiltraţiilor din iazul de decantare după închidere se va face prin celule 
de epurare pasivă, care vor îndepărta poluanţii, mai ales cianurile si produşii de degradare a 
acestora: amoniu, azotaţi şi azotiţi. Toţi indicatorii de calitate vor fi reduşi la valori inferioare 
celor din NTPA 001 cu excepţia calciului şi sulfatului. Semnificaţia relativă a evacuării 
acestor doi poluanti în mediu este discutată mai departe în această Secţiune.  

 Calitatea apei epurate şi calitatea efluentului evacuat 
Calitatea efluentului rezultat din epurarea apelor de mină în Valea Cornei a fost 

discutată mai sus.  
Calitatea apei înainte şi după epurare in staţia de tratare a cianurii DETOX este 

prezentată în Tabelul 4.1-18. Calitatea apelor reţinute în iazul de decantare se va îmbunătăţi 
faţă de cea prezentată în Tabelul 4.1-18 prin diluţie cu ape meteorice / şiroiri şi prin 
degradare naturala în iaz. Este de aşteptat o îmbunătăţire cu circa 30 % şi 70 % (în funcţie 
de sezon) a valorilor prezentate în Tabelul 4.1-18. Procesul de tratare a cianurii determină o 
creştere diferentiata a concentraţiilor de calciu, sulfaţi, molibden şi arsen. Celelalte substanţe 
estimate a fi în concentraţii mai mari decât cele din NTPA 001 în apa din iazul de decantare 
a sterilului, sunt cianura şi azotul amoniacal. Prin modelare se constată că exfiltratiile cu o 
astfel de compoziţie vor ajunge în SSR după circa 10 ani de exploatare. Singurele situaţii în 
care apele din această sursă ar putea fi evacuate în Valea Cornei ar fi în cazul unor 
precipitaţii mai mari decât două fenomene consecutive de VMP, situaţie în care ar avea loc 
diluţia până la valori inferioare celor prevăzute de NTPA 001, sau epurarea dacă va fi cazul 
in staţia de epurare secundară a apelor cu continut redus de cianuri. 
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Tabel 4.1-18. Calitatea tulburelii de steril înainte şi după tratare rezultată pe baza unor 
teste 

(Din: Raport privind geochimia şi calitatea apei din iazul de decantare, documentul 
Engineering Review Report, Anexa F) 

Probe înainte de tratare Probe după tratare Indicator 
RM1 RM2 RMC RM1 RM2s RMC 

Valoarea admisă 
NTPA 001 

Cianuri totale 183 189 181 1,13 5,09 3,29 0,1 
Cianuri uşor eliberabile [CNue]  182 187 177 0,37 0,77 0,22 --- 
Tiocianat 39 37 57 70 69 91 --- 
Cianat 110 110 30 390 390 350 --- 
Tiosăruri 10 14 12 <2 <2 2,50 --- 
Amoniu - - - 6,6 7,3 25 2 
Aur 0,0039 0,0045 0,003 0,0085 0,043 0,0165 --- 
Argint 0,135 0,041 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 
Aluminiu 0,2 0,60 1,0 <0,2 0,20 0,20 5 
Arsen <0,1 <0,1 <0,05 0,30 <0,2 0,20 0,1 
Bor <0,2 <0,2 <0,2 0,20 0,20 0,40 --- 
Bariu <0,01 0,08 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 --- 
Beril <0,001 <0,001 <0,01 <0,02 <0,05 <0,02 --- 
Bismut <0,001 <0,001 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 --- 
Calciu 120 416 484 401 675 707 300 
Cadmiu <0,01 0,01 <0,05 <0,5 <0,1 <0,5 0,2 
Cobalt 0,20 0,30 0,80 0,40 0,40 0,80 1 
Crom <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 
Cupru 40,3 20,9 21,9 0,10 0,10 0,10 0,1 
Fier 1,40 0,60 1,20 0,20 1,4 1,0 5 
Mercur <0,001 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 
Potasiu 110 102 96 142 136 132 --- 
Magneziu 7,00 2,00 3,6 5,4 14,4 8,2 100 
Mangan <0,1 <0,1 <0,1 0,30 0,80 <0,1 1 
Molibden 0,26 0,19 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 
Sodiu 413 383 390 725 900 705 --- 
Nichel 0,60 <0,2 0,4 0,20 0,40 0,20 0,5 
Fosfor <5 <5 <5 <1 <0,5 <1 --- 
Plumb <0,05 <0,05 <0,5 <1 <1 <1 0,2 
Rubidiu 0,286 0,367 0,04 0,35 0,35 0,50 --- 
Sulf 210 460 490 660 1030 962 --- 
Sulfat(1) 630 1380 1470 1980 3090 2886 600 
Stibiu 0,24 0,190 0,02 0,00 0,28 0,06 --- 
Seleniu  <0,1 <0,1 <0,5 <5 <5 <5 0,1 
Siliciu 6,00 4 2 8 6 8 --- 
Staniu <0,02 <0,02 <0,1 <0,2 <0,2 <0,2 --- 
Stronţiu 0,96 2,46 2,2 1,4 2,1 2,1 --- 
Zinc 6,00 5,8 11,4 <0,2 <0,1 <0,2 0,5 
Note: 
Toate unităţile în mg/l 
Aldine = depăşire NTPA 001 
Înclinate = limita de detecţie  > NTPA 001 
(1) calculat presupunând că tot sulful este sulfat 
Multe dintre elementele mai rare au fost analizate cu cele de mai sus, dar toate s-au situat sub limita de detecţie 
înainte şi după procesul de tartare. 

 
Probele RM1 – RMC sunt din experimentări la scară pilot – în privinţa cianurii uşor 
eliberabile, s-ar putea ca aceste valori după tratare să nu poată fi atinse la scară industrială.  
În Proiect se admite conservativ că limita cianurii uşor eliberabile, de 10 mg/l. din Directiva 
2006/21/CE privind deşeurile miniere va fi respectată, deşi în practică rezultatele ar putea fi 
mai bune. 
Testele de levigare, realizate pe probe de steril reprezentative pentru cel ce va exista în 
iazul de decantare, au indicat un potenţial foarte mic de generare ape acide. Apele acide 
generate în partea din faţă a barajului iazului de decantare (punctul 6) vor fi pompate la 
staţia de epurare ape acide de mină după cum este descris în Secţiunea precedentă. 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitol 4.1 Apa 

 
Secţiunea 4: Gospodărirea apelor uzate 

Pagina 62 din 99 

 Calitatea emisarului amonte şi aval de punctul de evacuare 
Calitatea apei de suprafaţă în amonte de punctul de evacuare din Proiect în valea 

Cornei (punct de prelevare S033), precum şi calitatea în aval (punct de prelevare S004), cu 
sau fără apele evacuate din Proiect, este prezentată în Tabelul 4.1-19 

De remarcat că utilizarea punctului de prelevare S004 ca reprezentativ pentru 
calitatea apei de suprafaţă în aval de evacuarea din Proiect în Valea Cornei este destul de 
conservativă. Înainte de a ajunge la punctul S004 a avut loc deja o diluţie considerabilă în 
pârâul Corna. Chiar şi aşa, îmbunătăţirea calităţii apei de suprafaţă datorate principalei 
evacuări din Proiect în valea Cornei este evidentă, prin reducerea generală a nivelului 
determinat al tuturor indicatorilor sub nivelul NTPA 001.  Prezenţa calciului şi a sulfaţilor (şi, 
prin urmare, valoarea TSD) şi micile depăşiri la molibden şi arsen vor fi soluţionate prin 
epurarea secundară prin pompare din SSR în staţia de epurare ape de mină. În cazul 
producerii succesive a două fenomene VMP, concentraţiile acestor indicatori vor fi reduse la 
valorile din NTPA 001. 
 
Tabel 4.1-19. Calitatea apei de suprafaţă din Valea Cornei în amonte şi în aval de 

punctul de evacuare a apelor din Proiect 

Indicator Calitatea apei 
amonte(1) 

Calitatea apei 
aval fără 
Proiect(2) 

Calitatea apei aval cu 
efluent al staţiei de 

epurare ape acide de 
mină(3) 

Calitatea apei aval cu 
efluent staţie de 

tratare(4) 

pH (S.U.) 2,79 7,06 8,4 v. text referitor la pH 
Aluminiu (mg/l) - - <0,2 0,2 
Arsen D  (mg/l) 0,068 0,00977 <0,1 0,25(T) 
Cadmiu D  (mg/l) 0,048 0,00291 <0,05 <0,1 
Calciu (mg/l) 272 72,4 730* 594* 
Crom (mg/l) 0,279 0,0013 <0,1 <0,2 
Cobalt (mg/l) 0,027 0,0045 <0,05 0,53 
Cupru D  (mg/l) 0,624 0,082 <0,02 0,1(T) 
Fier D  (mg/l) 60 1,31 <0,1 0,87(T) 
Magneziu (mg/l) 32 12,9 6,6 9,33 
Mangan (mg/l) 5399 116 0,30 0,55 
Mercur (mg/l) 0,00007 <0,00001 <0,005 <0,01 
Molibden (mg/l) 0,002 0,0003 <0,05 0,37 
Nichel D  (mg/l) 0,036 0,0048 <0,05 0,26(T) 
Plumb D  (mg/l) 0,006 0,0024 <0,05 <1(T) 
Zinc D  (mg/l) 1,263 0,0081 <0,02 <0,15(T) 
Sulfat (mg/l) 1057 133 2.070* 2652* 
TSD (mg/l) 1586 317 >2.800* - 
Cianură (mg/l) <0,0025 <0,0025 0,1 

v. text referitor la cianură 3,17 ** 

Note: 
NA = nu s-a analizat 
<0,05 = nu s-a detectat, prezintă concentraţii sub limita de detecţie. 
(1) = Date medii de la staţia de monitorizare S033 pentru perioada 2000 – 2005 (13 prelevări).  
(2) = Date medii de la staţia de monitorizare S004 (pârâu Corna ) pentru perioada 2000 – 2005 (13 prelevări). 
(3) = presupune că debitul pârâului Corna este 100% efluent de la staţia de epurare ape acide de ,mină în aval 
de punctul de evacuare 
(4) = presupune că debitul pârâului Corna este 100% efluent de la staţia de tratare a cianurii (media probelor 
RM1-3) imediat în aval de punctul de evacuare 
* Prin epurare suplimentară se vor reduce concentraţiile acestor indicatori până la limitele NTPA 001, v. text 
D indică fracţiunea dizolvată, în caz contrar valorile reprezintă metale totale 
Aldine= depăşirea medie a standardului NTPA 001 
Înclinate = limita de detecţie  > NTPA 001 
** în condiţii de funcţionare la scară industrială concentraţia maximă de CN totală poate fi de 15 mg/l; prin 
degradare/atenuare, concentraţia poate scădea cu 50%. 
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4.3.3 Ape subterane 
Nu se mai furnizează informaţii suplimentare referitor la apa subterană, datorită 

absenţei stratelor acvifere semnificative din zonă cu excepţia unor fâşii înguste din aluviuni, 
aflate în continuitate hidraulică cu apa de suprafaţă. Se consideră că toate apele subterane 
din bazinele Roşiei şi Cornei au legătură cu apele de suprafaţă, chiar şi prin galerii de mină. 
Este de aşteptat ca evacuările de ape subterane prin exfiltraţie din iazul Cetate, Fluxul 42, 
Planşa 4.1.12, să fie zero. Exfiltraţiile din iazul de captare a scurgerilor Cârnic vor ajunge în 
iazul de decantare. 
 
4.3.4 Monitorizare 

În afara monitorizării zilnice a efluentului staţiei de epurare, din iazul de decantare şi 
din iazul Cetate, descrisă în Secţiunea 8 (şi Capitolul 6 din Raportul la studiul EIM), se 
sugerează ca, pentru pâraiele Roşia şi Corna, prelevarea şi analiza probelor pentru 
indicatorii enumeraţi în Tabelul 4.1-19 să se facă cu o frecvenţă lunară şi să cuprindă ape 
din: 

 Conducta de evacuare ape uzate epurate imediat înainte de punctul de evacuare; 

 Pârâu, imediat amonte de punctul de evacuare; 

 Pârâu, imediat aval de punctul de evacuare: 
Se recomandă de asemenea monitorizarea lunară a indicatorilor în R085, S009, 

S033 şi S004 şi transmiterea la autorităţile competente a unui raport privind rezultatele 
monitorizării lunare incluzand compararea valorilor determinate cu cele din reglementările în 
vigoare.  
 
4.3.5 Rezumat 

 Gospodărirea apelor uzate 
Ca urmare a activităţii Proiectului rezultă patru tipuri de ape uzate: ape tehnologice 

(tulbureala de steril), ape de mină, ape pluviale contaminate de activităţi miniere istorice şi 
ale Proiectului şi ape uzate menajere .  

Aceste ape sunt tratate în trei procese de epurare: tratarea cianurii din apa 
tehnologică si epurarea secundară a cianurii după iazul de decantare, dacă este nevoie, 
epurarea apelor acide inclusiv cu îndepărtarea calciului şi sulfatului şi epurarea apelor 
menajere. 

Evacuările finale din Proiect vor avea loc în două puncte, unul pe Valea Roşiei în 
aval de barajul Cetate şi unul în Valea Cornei, în aval de barajul sistemului de retenţie 
secundar. 

Iazul de decantare este un sistem închis care nu permite nici o evacuare în mediu 
până la atingerea unui nivel produs de două fenomene VMP consecutive. Intr-o asemenea 
eventualitate, apa cu continut redus de cianura este epurata in statia de epurare secundara, 
daca este cazul. În fazele de construcţie şi închidere ale Proiectului nu există fluxuri de ape 
tehnologice. Circa 80 % din apa din iazul de decantare va fi reutilizată. 

Scurgerile de ape acide constau din apele de mină existente, care vor fi colectate in 
iazul Cetate împreună cu apele acide generate de Proiect. Efluentul staţiei de epurare a 
apelor de mină va fi utilizat de asemenea în proces. Cantităţile sunt cele indicate în Planşa 
4.1.12. 

Staţia de epurare a apelor menajere va prelua şi epura apele menajere colectate de 
la instalaţiile sanitare din zona uzinei. 

Apele pluviale poluate vor fi captate în iazul de decantare, in bazinul pluvial de pe 
amplasamentul uzinei şi in iazul Cetate. Apele meteorice nepoluate vor fi deviate în jurul 
structurilor de retenţie în pâraiele Roşia sau Corna prin canale de derivare. 

 Evacuări în mediu  
Principala evacuare a Proiectului în Valea Roşiei provine de la staţia de epurare a 

apelor acide de mină si ,in perioada de constructie, de la statia de epuare a apelor uzate 
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menajere  Singura alta evacuare va fi în cazul unei precipitaţii mai mari decât fenomenul în 
24 h cu probabilitate de repetare 1 la 100 ani în bazinul Roşiei.  

Va avea loc o îmbunătăţire semnificativă a calităţii apei de suprafaţă datorate 
principalei evacuări din Proiect în Valea Roşiei, cu îmbunătăţirea calităţii apei la toţi 
indicatorii determinaţi, mai ales metale şi pH.  Toate evacuările vor fi în limitele prevăzute de 
NTPA 001, cu excepţia posibilă a unor mici depăşiri ale valorilor pH, în cazul unei precipitaţii 
mai mari decât fenomenul în 24 h cu probabilitate de repetare 1 la 100. 

Principala evacuare a Proiectului în Valea Cornei provine de la staţia de epurare a 
apelor acide de mină. Singura evacuare suplimentară în Valea Cornei în faza de exploatare / 
închidere va fi cea din iazul de decantare / SCD în cazul producerii a două fenomene de 
VMP, unul după altul. Aceasta evacuare se va produce doar dupa tratare, daca prin dilutie 
naturala nu se indeplinesc cerintele NTPA 001.  
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5 Impact potenţial al Proiectului 
5.1 Introducere 

În această Secţiune sunt descrise formele potenţiale de impact negativ datorate 
însăşi naturii oricărei activităţi de exploatare a aurului.  Nu este insă obligatoriu ca aceste 
forme de impact să se şi producă deoarece, prin Proiect sunt prevăzute o serie de măsuri de 
prevenire şi diminuare a impactului, descrise în Secţiunea următoare, Secţiunea 6.  Impactul 
rezidual, care se mai poate produce după aplicarea măsurilor de prevenire şi diminuare este 
descris în Secţiunea 7.  Prezentarea sintetică a măsurilor de prevenire şi diminuare este 
inclusă şi în tabelul Impact/ prevenire şi diminuare din Secţiunea 6.6. 

În lipsa măsurilor de prevenire şi diminuare adoptate de Proiect, ar putea avea loc 
următoarele efecte: 

5.2 Forme de impact fizic 

Formele potenţiale de impact fizic asupra mediului acvatic, care ar putea sa apară ca 
urmare a implementării Proiectului sunt următoarele: 
 
5.2.1 Evacuări de sedimente şi materii în suspensie  

Nivelul de perturbare a terenului prin implementarea Proiectului poate face să 
crească încărcarea cu sedimente, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, crescând 
astfel concentraţiile de materii în suspensie în receptori. Acest potenţial este mai ales 
relevant în faza de construcţie, dar va continua şi în fazele de exploatare şi de închidere. 
 
5.2.2 Reducerea debitului apelor de suprafaţă  

Impactul asupra debitelor apelor de suprafaţă poate sa apară datorită interceptării şi 
reţinerii scurgerilor de suprafaţă, contaminate şi necontaminate, in amenajarile create prin 
implementarea Proiectului. Aceste amenajari sunt iazul Cetate şi carierele de exploatare, cu 
canalele de deviere aferente din Valea Roşiei şi, respectiv, iazul de decantare a sterilelor,  
sistemul de retenţie secundară cu canalele de deviere aferente si iazul Carnic din Valea 
Cornei. 

Alte scurgeri vor fi deviate din zonele haldelor de steril din ambele văi, ale vechilor 
halde şi ale stivei de minereu sărac, precum şi cele din galeria 714 din Valea Roşiei, din 
zona de exploatare. Rezultatul net ar fi impactul potenţial asupra debitelor din pâraiele Roşia 
şi Corna, şi deci şi asupra râului Abrud şi în cele din urmă Arieş.  

Ori de câte ori va fi posibil, apa neplouată va fi deviată din jurul acestor structuri spre 
bazinele respective în aval de zona Proiectului fără pierdere de debit – şi astfel orice impact 
rezidual asupra debitelor apelor de suprafaţă din sistemul aval va reprezenta numai o 
pierdere de ape poluate. 
 
5.2.3 Asecarea carierelor 

În timpul exploatării în carieră va apărea probabil apă subterană la o cotă apropiată 
de 714 m dnMN (galeria 714). După excavarea carierelor la o cotă inferioară, este de 
aşteptat ca apa subterană să înceapă să se dreneze în cariere, inclusiv împreună cu 
posibile scurgeri existente deja din galeriile vechi.  Operaţiunile îndelungate de asecare a  
carierelor ar putea duce la diminuarea contribuţiei apei subterane la debitul de apă din Valea 
Roşia, în care se află carierele. 
 
5.2.4 Captarea apei  

Proiectul propus are planificată utilizarea apei brute din râul Arieş ca principală sursă 
de alimentare cu apă.  Acest fapt va reduce debitul râului Arieş. Zona dintre captarea 
propusă pentru Proiect şi confluenţa cu râul Abrud va fi probabil cea mai afectată. 
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5.3 Forme de impact chimic 

Ca urmare a implementări Proiectului, următoarele forme de impact chimic asupra 
mediului acvatic sunt potenţial posibile: 
 
5.3.1 Cianură 

Cianura va fi adusă pe amplasamentul Proiectului pentru a fi folosită în procesul de 
extracţie a aurului din minereu. Aceasta va fi prezentă în zona de procesare înainte de 
extracţia aurului sub forma de brichete. Dupa procesare, tulbureala de steril netratat va avea 
o concentratie de cianura usor eliberabila dizolvata de 180-190 mg/l (Tabelul 4.1-18).  
Concentraţiile de cianură vor fi reduse prin tratare (v. Secţiunea 6) pana la limita de 10 mg/l 
CNue (concentratie posibila în conducta de transport la iazul de decantare a tulburelii de 
steril tratate). Apa din iaz si din conducta de recirculare apa decantata va contine 
concentraţii de cianuri usor eliberabile si totale corespunzatoare reducerii cu cca. 50% prin 
procese de degradare naturala.  Lipsa procesului de tratare ar duce la evacuarea în iazul de 
decantare (dar nu şi în mediul acvatic) a unor concentraţii mari, respectiv concentraţiile 
iniţiale, deşi în cazul accidentelor tehnologice pomparea în iaz ar fi oprită. 
 
5.3.2 Produse secundare rezultate din tratarea cianurii  

Procesul de tratare a cianurii determină creşterea concentraţiilor de calciu şi de 
sulfaţi în apele tehnologice, pana la 400-700 mg/l şi respectiv între 2000 şi 3000 mg/l, 
(Tabelul 4.1-18). Va exista şi o mică creştere a concentraţiilor de molibden de 0,3 la 0,4 mg/l 
şi a celor de arsen de 0,2 la 0,3 mg/l.  Eventuale accidente ale sistemului iazului de 
decantare ar putea determina pătrunderea în mediul acvatic a acestor substanţe cu 
concentraţiile mari menţionate.  

Singura substanţă suplimentară care ar putea apărea în tulbureala de steril în 
concentraţii peste nivelul standard din NTPA 001 (prin aceasta limitând posibilitatea de 
evacuare dacă nu se iau măsuri de prevenire/ diminuare) este azotul amoniacal produs prin 
degradarea cianurii. Sunt estimate concentraţii de amoniu de 6,6 la 25 mg/l (Tabelul 4.1-18). 
 
5.3.3 Ape acide de mină 

În Valea Cornei, dar mai ales Valea Roşiei, impactul asupra mediului acvatic produs 
de o evacuare neintenţionată de ape de mină, care s-ar datora defecţiunii oricăreia dintre 
componentele staţiei de epurare, înseamnă revenirea la concentraţiile iniţiale (sau apropiate 
de acestea) ale indicatorilor hidrochimici (Tabelul 4.1-17).  Evacuarea accidentală a acestor 
ape neepurate nu este deci considerată a fi un impact negativ al Proiectului, ci o reducere 
temporara a impactului pozitiv realizat prin epurarea apelor, fata de situatia existenta. 
 
5.3.4 Ape uzate menajere 

Impactul potenţial al Proiectului asupra mediului acvatic, prin evacuarea de ape 
menajere, ar putea avea loc în faza de construcţie de la organizarea de şantier sau 
instalaţiile mobile din zonele izolate şi în faza de exploatare în caz de producere a unei avarii 
în procesul de epurare. 

5.4 Forme de impact pozitiv 

Principala influenţă a Proiectului asupra mediului este pozitivă şi constă în faptul că 
măsurile extinse de epurare a apelor prevazute în conceptul Proiectului, care includ 
captarea şi epurarea efluenţilor acizi deja existenţi, vor determina o îmbunătăţire a calităţii 
apei din aval de zona Proiectului pe văile Roşia, Corna, Abrud şi Arieş. 

Evacuările din Proiect, spre deosebire de scurgerile de suprafaţă poluate şi 
necontrolate existente în prezent, vor avea loc cu respectarea condiţiilor din normativul 
NTPA 001/2005.  

În absenţa Proiectului (alternativa Zero), va continua situaţia actuală. 
Mai mult, prin aplicarea strategiei de gospodărire a apelor în cadrul Proiectului, se 

vor îmbunătăţi condiţiile ecologice prin: 
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 Reducerea nivelului de materii solide în suspensie in apa rârilor;  

 Menţinerea debitului salubru în văile Roşiei şi Cornei, importante mai ales în 
perioadele de secetă. 
Formele de impact rezidual (inclusiv pozitiv) sunt descrise mai pe larg în Secţiunea 7. 
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6 Masuri de Prevenire/ Diminuare a impactului 
6.1 Introducere 

În secţiunile anterioare din acest Capitol au fost discutate condiţiile hidrologice iniţiale 
in zona Proiectului (Secţiunea 2), aspectele legate de alimentările cu apă (Secţiunea 3) şi 
evacuările de ape uzate (Secţiunea 4) în conformitate cu cerintele din îndrumarul intocmit 
conform OM 863/2002 şi cu sursele de impact potenţial asupra componentei de mediu „apă” 
care decurg din Proiect (Secţiunea 5). 

În Secţiunea de faţă (Secţiunea 6) sunt descrise şi evaluate măsurile de prevenire/ 
diminuare adoptate în Proiect pentru soluţionarea fiecărei forme de impact identificate în 
Secţiunea 5, fie ca acestea fac parte din elementele intrinseci ale Proiectului, fie ca au fost 
adoptate în vederea minimizării sau eliminării formelor de impact negativ.  Practic, aceste 
măsuri de prevenire/ diminuare a impactului constau din gospodărirea rationala a apelor şi 
vor avea ca rezultat următoarele: 

 Minimizarea consumului de resurse naturale de apă;  

 Acceptarea de descarcari în mediul acvatic numai în condiţii controlate, pentru a 
asigura conformarea cu prevederile legale şi a minimiza impactul negativ; 

 Incorporarea evacuărilor poluante actuale de la Roşia Montană în sistemul de 
gospodărire a apelor, astfel încât impactul real asupra mediului acvatic din afara 
zonei Proiectului să fie pozitiv (ceea ce înseamnă o îmbunătăţire a situaţiei actuale) 
comparativ cu alternativa Zero, dacă Proiectul nu ar avea loc. 
În sub-secţiunile următoare din Secţiunea 6 sunt analizate: 

 Strategia generală de gospodărire a apelor;   

 Modelul bilanţului apei pe amplasament elaborat pentru a confirma că strategia de 
gospodărire a apelor poate fi realizată în diferite condiţii de funcţionare normală 
(fenomenele extreme nu au fost incluse în model, având în vedere mărimea 
fenomenelor şi infrastructura de gospodărire a apelor folosite drept criterii de 
proiectare); 

 Măsurile de epurare a apelor uzate (doar în rezumat – detaliile fiind prezentate în 
Capitolul 2 din Raportul la studiul EIM); 

 Analiza situaţiilor de urgenţă şi risc în caz de fenomene extreme (de exemplu 
ruperea unui baraj) împreună cu procedurile aferente (doar în rezumat – detaliile sunt 
discutate în Capitolul 7 din Raportul la studiul EIM).  
Secţiunea 6 se încheie cu prezentarea tabelului centralizator al formelor de impact şi 

măsurilor de prevenire şi diminuare aferente. 
În Secţiunea 7 (Impact rezidual) sunt prezentate date care descriu modificările 

prognozate ale stării mediului acvatic receptor care ar rezulta cu timpul prin implementarea 
măsurilor de prevenire şi diminuare din Proiect.  Aceste măsuri se adresează nu numai 
formelor proprii de impact, ci şi impactului istoric care altfel s-ar perpetua şi ar continua să 
polueze mediul acvatic.  

6.2 Strategia de gospodărire a apei 

6.2.1 Introducere 
Strategia de gospodărire a apei defineşte mijloacele prin care Proiectul capteaza, 

utilizează şi evacuează apa astfel încât să minimizeze impactul asupra mediului şi să 
permită desfăşurarea activităţilor Proiectului, cât mai eficient cu putinţă. 

Principalele obiective ale strategiei de gospodărire a apelor vizează încadrarea în 
reglementările relevante naţionale şi ale UE şi conformarea cu ghidurile internaţionale (ex. 
cel al Băncii Mondiale).   

 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitol 4.1 Apa 

 
Secţiunea 6: Masuri de Prevenire/ Diminuare a Impactului 

Pagina 69 din 99 

În plus, strategia trebuie să ţină seama de: 
 Asigurarea unei cantităţi suficiente de apă pentru procesele tehnologice, minimizând 

în acelaşi timp cerinţa de apă proaspătă; 

 Menţinerea debitelor salubre în pâraiele Roşia şi Corna; 

 Menţinerea pe cât posibil a apelor nepoluate, separat de cele poluate; 

 Asigurarea conformării cu normele de calitate pentru evacuarea apei in receptori; 

 Asigurarea capacităţii de retenţie a două fenomene de viitura maxima probabila 
(VMP) în sistemul iazului de decantare; 

 Asigurarea modalităţilor 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. 
Pe parcursul evoluţiei Proiectului au fost analizate şi evaluate mai multe strategii de 

gospodărire a apei.  Deşi toate răspund cerinţei de asigurare a funcţionării eficiente a 
Proiectului cu diferite costuri, în unele cazuri aceasta se obţine prin reducerea conformării cu 
cerinţele de mediu.  Aceste strategii au fost prin urmare eliminate din analiză, dar sunt 
prezentate sumar în Capitolul 5 (Alternative) pentru a ilustra diferitele opţiuni analizate în 
Proiect.  Opţiunea preferată este cea descrisă în continuare.  Detalii mai complete privind 
gestionarea fiecărui aspect al infrastructurii de gospodărire a apei sunt incluse în Planul de 
gospodărire a apei şi control al eroziunii şi în Planul de management de reabilitare şi 
închidere a minei, pentru aspectele de închidere (inclusiv întrerupere temporara) şi post-
închidere. 
 
6.2.2 Devierea curgerii  

Principalii receptori ai apelor nepoluate vor fi pâraiele Roşia şi Corna.  Canalele de 
nord şi de sud de deviere a apelor meteorice în jurul iazului de decantare vor deversa apele 
în Valea Cornei, imediat în aval de sistemul de retenţie secundar.  Canalul de deviere a 
apelor din Valea Roşiei, care va porni de pe flancul nordic al văii, va evacua apele în pârâul 
Roşia imediat în aval de iazul şi barajul de colectare a apelor Cetate. 

Canalele de deviere a apelor vor fi construite în faza de construcţie pentru a 
minimiza volumul de ape de suprafaţă curate care vin în contact cu zonele perturbate ale 
amplasamentului. Canalele de deviere au ca scop transportul apei necontaminate de 
activităţi miniere istorice sau propuse.  Prin deviere se va reduce volumul de ape curate şi 
ape meteorice care se amestecă cu ape potenţial contaminate pe amplasament şi care 
trebuie epurate în zona minei, reducând astfel necesităţile de epurare şi contribuind la 
asigurarea debitelor salubre în pârâu.  Un alt obiectiv al devierii este protejarea faţă de viituri 
a structurilor, haldelor şi suprafeţelor active.  

Principala structură de deviere din valea Roşiei va fi construită pe flancul nordic al 
văii (Figura 4.1.12). Apele necontaminate transportate prin acest canal vor ocoli iazul Cetate, 
pe de o parte asigurând debitul minim de curgere în Valea Roşiei în aval de iazul Cetate şi, 
pe de altă parte, reducând necesitatea de epurare a apelor acide de mină.  Canalul de 
deviere din nord va începe de la stăvilarul de captare şi va evacua în deversorul barajului 
Cetate în aval de gura de evacuare a acestuia.  Canalul de deviere din nord este proiectat 
ca o structură permanentă betonată cu mai multe deversoare laterale care să permită 
evacuarea controlată a preaplinului în iazul de captare a apelor Cetate în timpul 
precipitaţiilor care depăşesc capacitatea de preluare a canalului.  Celelalte canale de 
deviere au un caracter temporar. Amplasarea acestora în diferite faze ale Proiectului este 
prezentată în Planşele 2.3 la 2.9. in Capitolul 2 din Raportul la studiul EIM. 

Pe baza optimizării capacităţii canalului în raport cu înălţimea barajului Cetate, 
canalul de deviere din nord este proiectat preliminar pentru capacitatea de preluare a unui 
debit de 18.000 şi 28.800 m3/h la captarea iniţială şi respectiv la gura de deversare finală.  
Debitele care vor depăşi capacitatea canalului vor putea fi evacuate parţial în iazul Cetate.  
Aceasta se va realiza prin limitarea intrării în canal la stăvilarul de captare şi construirea 
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unor deversoare laterale pe traseul canalului.  Pentru a minimiza eroziunea, deversoarele 
laterale ale canalului vor corespunde gurilor de vărsare existente ale afluenţilor şi torentelor 
de pe malul drept al Roşiei.  O modificare importantă a canalului de deviere din nord va 
apărea în anul 9 al exploatării.  Canalul va fi extins pentru a deservi zona carierelor Orlea şi 
Jig.  Extinderea va afecta cantitatea de apă admisă în iazul Cetate şi va spori necesarul de 
epurare a apelor de mină.  În faza de închidere se vor menţine sistemele de deviere, cu 
posibile modificări.  Acestea vor fi necesare pentru dirijarea apei curate în afara carierelor 
Orlea şi Jig. 

În Valea Cornei vor fi construite canale de deviere pentru a minimiza volumul de apă 
curată care intră în iazul de decantare şi ocupă din capacitatea rezervată pentru depunerea 
sterilului de procesare.  Canalele de deviere din nord şi din sud vor fi construite pentru 
colectarea apelor necontaminate de pe versanţii din jurul iazului de decantare şi sistemului 
de retenţie secundar.  Canalul de deviere amplasat la nord-vest de iaz este proiectat pentru 
captarea şi dirijarea acestor fluxuri de apă în Valea Cornei, în aval de sistemul de retenţie 
secundar.  Canalul de deviere din sud-est va fi construit pentru a colecta apele 
necontaminate de pe versanţii de la sud-vest de iazul de decantare şi de sistemul de retenţie 
secundar şi a le va dirija tot spre Valea Cornei.  Amplasarea acestor canale în diferite faze 
ale Proiectului este prezentată în Planşele 2.3 la 2.9. 

În afara canalului de deviere din nord din valea Roşiei, celelalte canale de deviere nu 
vor avea o eficienţă de 100 % în dirijarea apelor meteorice, deoarece vor fi construite în 
special din pământ.  Criteriile de proiectare tehnică presupun că aceste canale vor colecta şi 
dirija două treimi din debitul care ajunge în acestea.  Apele meteorice din avalul (partea de 
jos a pantei) canalelor nu sunt interceptate şi, în cazul canalelor de deviere din apropierea 
iazului de decantare, se vor amesteca cu cele din iaz. 

În faza de post-închidere, toate precipitaţiile in exces scurse de pe suprafaţa închisă 
şi acoperită a iazului vor fi colectate în punctul cel mai jos al pantei de scurgere reamenajate 
şi vor fi dirijate prin sistemul reprofilat de canale în aval de barajul iazului. 
 
6.2.3 Conţinutul strategiei de gospodărire a apei 

În Planşa 4.1.18 sunt ilustrate grafic elementele care formează baza strategiei de 
gospodărire a apelor.  

O componentă cheie a strategiei este epurarea suplimentară a apelor uzate din 
Proiect care să permită apelor evacuate din staţia de epurare a apelor acide să se încadreze 
în standardele NTPA 001/2005.  Pentru aceasta este necesară adăugarea unei trepte de 
epurare suplimentară la staţie (prezentată sumar in Sub-secţiunea 6.4 şi descrisă în detaliu 
în Capitolul 2 din Raportul la studiul EIM.)   Alimentarea cu apă şi evacuările de ape uzate 
au fost deja descrise şi discutate în Secţiunile 3 şi respectiv 4.     

Au fost luate în considerare următoarele condiţii de gospodărire a apei în sub-
bazinele Cornei şi Roşiei: 

 Condiţii normale de funcţionare; 

 Fenomene extreme (până la şi inclusiv cu precipitaţii maxime probabile [PMP]); 

 Întrerupere temporară; 

 Închidere; 

 Post-închidere.  
Fiecare dintre aceste condiţii sunt prezentate pe scurt mai jos pentru sub-bazinele 

Cornei şi Roşiei: 
 
6.2.3.1 Condiţii normale de funcţionare 

Condiţiile normale de funcţionare includ toate perioadele în care operaţiunile de 
extracţie şi procesare sunt active, exclusiv în perioade de precipitaţii deosebite. Perioada de 
funcţionare normală va face tranziţia spre perioada de închidere în mai mulţi ani, datorită 
închiderii simultane/mai devreme a unor instalaţii şi ar putea include una sau mai multe 
perioade de întrerupere temporară. 
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Condiţiile normale de funcţionare sunt ilustrate grafic în Planşa 4.1.19. 

a)  Sub-bazinul Corna 
Exfiltraţiile din barajul iazului de steril vor fi colectate de sistemul de colectare a 

exfiltraţiilor, care in capatul aval include şi iazul secundar de retenţie.  Acest iaz funcţionează 
de fapt ca un dren ce va fi folosit pentru coborârea nivelului apei subterane şi va acţiona ca 
un colector hidraulic. 

Se vor construi trei-cinci puţuri de monitorizare aliniate în aval de SCD care să 
confirme prin monitorizare faptul că apele sunt reţinute de sistemul de retenţie a exfiltraţiilor.  
Dacă în puţurile de monitorizare sunt detectaţi constituenţi chimici ai apei din iazul de 
decantare, recuperarea apelor subterane va deveni o componentă a sistemului de colectare 
a exfiltraţiilor. 

Apele din iazul secundar de retenţie (şi/sau din puţurile de recuperare) vor fi pompate 
înapoi în iazul de decantare pentru a fi recirculate în procesul tehnologic.   

Tulbureala de steril descărcată in iazul de decantare este prevăzut să conţină sub 10 
mg/l cianuri uşor eliberabile, astfel încât să se conformeze prevederilor Directivei 
2006/21/CE privind deşeurile miniere.  În iazul de decantare a sterilului va avea loc 
degradarea naturală a cianurii, ceea ce va conduce la reducerea concentraţiei de cianură în 
apa din iaz, precum si, în mai mică măsură, în apa din porii masei de steril sedimentat.  

Şiroirile şi exfiltraţiile din depozitul de roci sterile de la Cârnic nu vor fi lăsate să curgă 
în iazul de decantare decât dacă nu va fi afectată semnificativ calitatea acestora de 
scurgerile de ape de mină.  In caz contrar, exfiltraţiile şi şiroirile vor fi captate şi pompate 
înapoi la staţia de epurare ape acide. 

Debitele salubre vor fi menţinute cu ajutorul apelor de mină epurate a căror calitate 
se încadrează în standardul NTPA 001 şi/sau cu apă din sistemul de alimentare cu apa 
proaspeta, după necesităţi. 

În faza de exploatare va fi construit un sistem de epurare secundar, pentru epurarea 
apelor cu conţinut redus de cianuri astfel încât acestea să se încadreze în valorile limită 
pentru cianuri prevăzute în NTPA 001 (0,1 mg/l cianuri totale).  Acest sistem va exista pentru 
tratarea şi descărcarea, in caz de nevoie (bilant al apei excedentar), a surplusului de apă cu 
conţinut de cianuri.  O astfel de apă evacuată ar trebui probabil epurată şi din punct de 
vedere al conţinutului în calciu, sulfaţi şi solide totale dizolvate (TSD) şi de aceea, va trebui 
să se amestece cu influentul staţiei de epurare a apelor acide Roşia. 

b) Sub-bazinul Roşia 
Sistemul de epurare a apelor de mină va asigura reducerea concentraţiile de calciu, 

sulfat şi TSD până la valori inferioare celor din NTPA 001. 
De asemenea, Calciu a fost identificat ca şi o posibilă problemă în ceea ce priveşte 

deteriorarea calităţii apei de la Staţia de tratare a apelor acide. Totuşi, această problemă 
poate fi rezolvată prin optimizarea procesului de tratare a apelor acide pentru a reduce 
precipitarea de Calciu în exces în cadrul procesului. Aceasta este implementată în mod 
eficace în multe Staţii de tratare a apelor acide. 

Toate şiroirile din haldele de steril, cariere, stiva de minereu sărac şi galeria 714 vor fi 
colectate în iazul Cetate şi pompate în staţia de epurare a apelor acide. 

În mod normal, nici un fel de ape cu conţinut de cianură nu vor fi dirijate în Bazinul 
Roşia. În timpul sau după evenimente cu precipitaţii extreme, iazul de captare ar putea 
necesita reducerea în dimensiune. În acest caz, apa cu conţinut de cianuri poate fi tratată, 
pentru a îndeplini Standardul de descărcare TN001, în a doua staţie de tratare a apelor cu 
conţinut de cianură şi apoi evacuată. 

În bazinul Roşiei nu vor trebui gospodărite în mod normal ape cu conţinut de cianură.  
În timpul sau ca urmare a evenimentelor de precipitaţii extreme, ar putea fi necesara o 
tratare  suplimentara în staţia secundară de epurare a apelor cu continut redus de cianura in 
vederea evacuarii. 
c) Exfiltraţii prin roca sterilă 

Principala concluzie relevantă pentru predicţia calităţii exfiltraţiilor din sterilul de 
extracţie, rezultată în urma programului de testare geochimică, este că probabil acestea vor 
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avea caracteristici de ape acide neutralizate, concentraţii scăzute de metale grele, dar 
conţinut ridicat de sulfat, calciu, magneziu şi reziduu filtrabil. Este de aşteptat că vor fi 
asemănătoare exfiltraţiilor din halda Cetate, pe care s-a facut testarea.  

În faza de exploatare, când se vor obţine mai multe rezultate de relevanţă statistică 
pe probe de steril, predicţia compoziţiei chimice a exfiltraţiilor va fi permanent actualizată. 

d)  Exfiltraţii prin barajul iazului de decantare a sterilului 
Se presupune că apele exfiltrate prin barajul iazului de decantare vor fi colectate în 

sistemul secundar de retenţie din valea Cornei şi vor avea aceeaşi compoziţie ca şi apa 
decantată. Această presupunere este foarte conservativă, având în vedere următoarele 
considerente: 

 Metalele grele şi nemetalele, precum arsenul, este foarte probabil să fie reţinute (mai 
ales prin adsorbţie pe particulele de steril şi de sol din baraj şi din baza acestuia); 

 Cianura se va degrada natural (cu 30-70 % în funcţie de sezon), având în vedere 
timpul îndelungat de migraţie în masa sterilului. 

 
6.2.3.2 Condiţii de fenomene extreme 

Precipitaţiile extreme sunt definite în Tabelul 4.1-3, iar elementele de proiectare 
pentru componentele de infrastructură de gospodărire a apelor sunt conţinute în Planul de 
gospodărire a apelor şi control al eroziunii.  Majoritatea apelor din precipitaţii vor fi reţinute şi 
epurate, insă unele fenomene extreme cu o probabilitate foarte redusă de a avea loc în 
perioada de existenţă a Proiectului, pot duce la evacuări în bazinele Corna şi Roşia.  Aceste 
condiţii sunt discutate în cele de mai jos: 

a) Sub-bazinul Corna  
Iazul sistemului secundar de retenţie va funcţiona cu un nivel foarte scăzut din 

necesitatea de a menţine colectorul hidraulic.  
În perioade de precipitaţii maxime, apa din iazul sistemului secundar de retenţie va 

asigura o diluţie suficientă a cianurii şi altor constituenţi ai apelor din iazul de decantare, 
pentru ca aceasta sa se încadreze în valorile admise de NTPA 001 şi să poată fi evacuate 
prin deversor în pârâul Corna.  Calculele au fost făcute pe baza ipotezei conservative că 
exfiltraţiile vor avea o calitate asemănătoare cu a apei din iazul de decantare.  De fapt, 
reducerea concentraţiilor în exfiltraţii, datorita degradarii naturale, va determina concentraţii 
mai mici si în iazul SSR. 

Iazul de decantare va retine un volum de echivalent cu două fenomene de viituri 
maxime probabile (VMP) (2,7 milioane mc).  În cazul improbabil în care aceste fenomene ar 
avea loc, iar capacitatea de stocare va fi depasita, evacuarea excesului apă se va face, 
daca va fi nevoie, prin staţia secundară de epurare a cianurii. 

Şiroirile nepoluate din depozitul de roci sterile Cârnic vor fi dirijate în iazul de 
decantare.  Dacă vor fi acide, şiroirile vor fi pompate înapoi la staţia de epurare ape acide 
pentru a fi tratate.  Dacă apele meteorice de pe depozitul Cârnic vor depăşi capacitatea de 
colectare a iazului Carnic sau a şanţurilor de colectare, acestea vor fi evacuate în iazul de 
decantare.  Acest debit este inclus în calculul VMP. 

b) Sub-bazinul Roşia 
Nivelul iazului Cetate va fi menţinut suficient de scăzut pentru a permite ca apele din 

precipitaţii şi şiroiri să asigure diluţia până la atingerea valorilor NTPA 001/2005, posibil cu 
excepţia valorii pH-ului.  Ca măsură de corectie a pH-ului, deversorul barajului de la Cetate 
va fi construit cu calcar. 

Staţia de epurare a apelor acide va continua să funcţioneze şi să evacueze ape ca si 
în condiţii de funcţionare normală.  Staţia va funcţiona la debit maxim pentru a reduce 
volumul de ape meteorice înmagazinate în sistemul de gospodărire a apelor. 
 
6.2.3.3 Întrerupere temporară 

Întreruperea temporară ar putea avea loc dacă dintr-un motiv sau altul Proiectul ar 
înceta să funcţioneze şi ar intra în stare de conservare şi întreţinere în vederea repornirii 
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ulterioare.  Starea de conservare şi întreţinere ar putea dura între câteva luni şi câţiva ani, 
perioada in care poate fi asociata cu un eveniment extrem . 

Condiţiile de întrerupere temporară sunt ilustrate grafic în Planşa 4.1.20. 
a) Sub-bazinul Corna  

Va înceta recircularea apei din iazul de recirculare.  Volumul acumulat in iaz va 
creşte datorită bilanţului pozitiv al apei.  Însă, datorită capacităţii mari de rezervă, va mai 
exista o capacitate excedentara, peste aceea necesara pentru a face fata precipitaţiilor 
extreme.  Mărimea capacitatii excedentare va depinde de stadiul Proiectului şi de 
capacitatea de retenţie a apelor meteorice necesara. 

După completarea excesului de capacitate din iaz, apele vor fi tratate până la valorile 
din NTPA 001 în staţia secundară de epurare a cianurii şi apoi evacuate. 

Exfiltraţiile colectate în iazul SCD vor fi pompate în continuare în bazinul de 
recirculare. 

Staţia de epurare a apelor acide va rămâne funcţională pentru corectarea bilanţului 
apei dacă va fi cazul. 

Şiroirile şi exfiltraţiile din depozitul de roci sterile Cârnic nu vor fi lăsate să curgă în 
iazul de decantare decât dacă repornirea procesului tehnologic nu va fi afectată de calitatea 
acestor ape.  În acest caz şiroirile şi exfiltraţiile vor fi pompate înapoi la staţia de epurare ape 
acide de mina. 

b) Sub-bazinul Roşia  
Gospodărirea apelor din bazinul Roşiei va fi la fel ca şi în condiţii de funcţionare 

normală.  Însă, în funcţie de stadiul Proiectului, în cariere va exista o capacitate 
suplimentară de stocare a apei.  Aceasta ar putea conferi o oarecare flexibilitate în 
gospodărirea apelor. 
 
6.2.3.4 Închidere 

Faza de închidere va avea loc progresiv în ultimii ani de exploatare şi va continua 
mai mulţi ani după încetarea prelucrării minereului.  Mineritul activ din bazinul Roşiei va 
înceta cu trei ani înainte de încetarea activităţii de procesare şi de depozitare a sterilului în 
bazinul Cornei. 

Condiţiile de închidere sunt ilustrate grafic în Planşa 4.1.21.  

a) Sub-bazinul Corna  
 Imediat după încetarea activităţilor de procesare, concentraţiile de cianură din iazul 

de recuperare a apei vor fi reduse prin degradare naturală.  După reducerea 
concentraţiilor de cianuri totale sub 0,1 mg/l, fie prin degradare naturală, fie prin 
epurare în staţia secundară de epurare a cianurii, apa va fi pompată în cariera Cetate 
contribuind la formarea lacului de carieră Cetate.  Însă aceasta va trebui să ţină 
seama şi de necesitatea de a menţine capacitatea de stocare a viiturilor în iazul de 
decantare. 

 Exfiltraţiile colectate în iazul SCD vor fi pompate în continuare în iazul de decantare 
până la dispariţia totală a acestora.  După închiderea iazului de decantare, apele din 
exfiltraţii vor fi pompate în lacul carierei Cetate.  Dacă va fi cazul, apele pot fi tratate 
în staţia secundară de epurare a cianurii înainte de evacuare în cariera.  Alternativ, 
pot fi tratate într-o serie de celule de epurare semipasiva construite în aval de SCD, 
şi evacuate în pârâul Corna (v. mai jos, faza de post-închidere).  

 Exfiltraţiile din depozitul de roci sterile Cârnic vor fi pompate în lacul carierei Cetate 
în caz că sunt contaminate cu ape de mină, iar acolo vor fi tratate in situ sau prin 
staţia de epurare a apelor acide.  Dacă nu este poluata, apa va putea fi evacuată în 
bazinul Corna. 

b) Sub-bazinul Roşia  
 Se va inunda cariera Cetate formandu-se lacul de cariera. 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitol 4.1 Apa 

 
Secţiunea 6: Masuri de Prevenire/ Diminuare a Impactului 

Pagina 74 din 99 

 Se va efectua tratarea apei în lacul de carieră Cetate.  Toate apele de mină vor fi 
dirijate în lacul de cariera Cetate sau direct în staţia de epurare a apelor acide de 
mină. 

 Nivelul iazului Cetate va fi menţinut suficient de scăzut pentru a permite ca apele din 
precipitaţii şi şiroiri să asigure diluţia până la atingerea valorilor NTPA 001/2005, cu 
excepţia valorii pH-ului.  Corectia pH-ului se va realiza prin placarea cu calcar a 
deversorului şi paramentului barajului de la Cetate.  

 În timpul în care se va umple lacul de cariera Cetate, evacuarea apelor epurate se va 
reduce până la nivelul necesar asigurării debitelor salubre. 

 Staţia de epurare ape acide va continua să funcţioneze şi să evacueze ape ca şi în 
condiţiile de funcţionare normală. 

c) Formarea lacului de carieră Cetate 
Umplerea lacului de carieră este de aşteptat să fie rapidă, ceea ce ar fi ideal pentru 

reducerea cantităţilor de ape acide generate pe pereţii acesteia.  Adăugarea apei din iazul 
de decantare va face să crească nivelul până deasupra cotei galeriei 714, după care este de 
aşteptat că vor apărea exfiltraţii.  Galeria 714 aflată în aval de baraj va intercepta exfiltraţiile 
din lacul de carieră şi le va dirija în iazul de colectare a apelor Cetate.   

Se presupune că galeria 714 va fi barată la mijlocul distanţei dintre portal şi 
intersecţia cu carierele de exploatare.  Capătul aval al galeriei 714 va funcţiona ca tunel 
vertical de asecare,  va colecta exfiltraţiile şi le va dirija în sistemul de colectare a apelor de 
mină (adică iazul de colectare a apelor Cetate).  Ar putea fi însă necesar în continuare să se 
scoată apa din galeria 714 sau, prin pomparea apei din lacul Cetate, să se menţină un nivel 
mai scăzut în lac şi să se gospodărească exfiltraţiile cât timp calitatea apei din lac va trebui 
gestionată.    

Compoziţia exactă a apei din lacul de carieră nu poate fi cunoscută în etapa actuală; 
aceasta va depinde de raportul dintre mineralele sulfurice şi cele neutralizante din pereţii 
carierelor şi este probabil că la inundare, apa din carieră va trebui tratată. 

Apa din lacul de carieră poate fi neutralizată prin metode adecvate, precum tratarea 
cu var. Această metodă va genera îmbunătăţirea durabilă a calităţii apei dacă porţiunile 
sulfurice din pereţii carierei vor fi impermeabilizate. 

O predicţie mai detaliată a calităţii apei din lacul de carieră va fi posibilă abia după 
faza de exploatare, când vor deveni disponibile probe de mineral mai relevante din punct de 
vedere statistic. Planul de închidere si reabilitare a minei şi alte Planuri de management din 
setul planurilor de management de mediu şi social ale Proiectului vor fi actualizate continuu 
pe baza acestora. Aceasta nu va impieta însă asupra strategiei generale de închidere a 
minei. 
 
6.2.3.5 Post-închidere 

Perioada de post-închidere va începe o dată cu încheierea lucrărilor de închidere. 
Condiţiile de post-închidere sunt ilustrate grafic în Planşa 4.1.22. 

a) Sub-bazinul Corna  
 În faza de post-închidere, nu va mai exista iazul de decantare. 

 Şiroirile de suprafaţă din bazin vor fi dirijate în jurul sau în afara iazului de decantare 
şi se vor vărsa în pârâul Corna în aval de SCD dupa tratare in sistemul de lagune. 

 În mod asemănător altor perioade, diluţia va fi suficientă pentru a reduce 
concentraţiile elementelor constitutive din Iazul de decantare sub Standardul TN001, 
dacă ar fi nevoie de o evacuare a apelor meteorice din Barajul Secundar de Retenţie. 
Dacă, cianura reziduală depăşeşte valoarea de 0,1 mg/l total CN, evacuarea se va 
face prin Staţia secundară de tratare a apelor cu conţinut de cianură, după ce 
aceasta a fost tratată în prealabil. 
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 Infiltraţiile în Bazinul Barajului Secundar de Retenţie vor fi pompate în cariere. Ca şi o 
alternativă, acestea pot fi tratate într-o serie de lagune de tratare semi-pasive, în aval 
de Barajul Secundar de Retenţie, şi apon evacuate în Pârâul Corna. 

 Depozitul de roci sterile Cârnic va fi acoperit şi şiroirile de suprafaţă vor fi dirijate spre 
pârâul Corna.  Exfiltraţiile se vor reduce considerabil.  Dacă vor continua să existe 
într-o cantitate şi cu o calitate care să necesite în continuare un management 
special, aceste ape vor fi pompate în lacul de carieră Cetate. 

b) Sub-bazinul Roşia 
 Exfiltraţiile din cariera Cetate si din halda de roci sterile Cetate vor fi tratate la staţia 

de epurare a apelor acide sau in sistemul de lagune şi evacuate în pârâul Roşia. 

 Galeria 714 aflată în aval de baraj va intercepta exfiltraţiile din cariera Cetate şi le va 
dirija în iazul Cetate. 

 Nivelul iazului Cetate va fi menţinut suficient de scăzut pentru a permite ca apele din 
precipitaţii şi şiroiri să asigure diluţia până la atingerea valorilor NTPA 001/2002, cu 
excepţia valorii pH-ului.  Corectia pH-ului se va realiza cu calcarul cu care sunt 
placate  deversorul şi paramentul aval al barajului Cetate. 

 Staţia de epurare ape acide va continua să funcţioneze şi să evacueze ape ca şi în 
condiţiile de funcţionare normală.  Ea va contribui la epurarea in situ a apelor lacului 
de carieră şi, la nevoie, va reprezenta o cale de evacuare a apelor din lac în pârâul 
Roşia cu respectarea valorilor NTPA 001.   

 Tratarea în carieră va fi evaluată şi implementată în vederea îmbunătăţirii calităţii 
apei in lac.  Aceasta va presupune tratarea cu var a apelor acide la staţia de epurare, 
sau tratarea semipasiva in sistemul de lagune.   

 Celulele de tratare semipasiva pot înlocui staţia de epurare activă a apelor acide de 
mină cand se constata ca acest sistem realizeaza cerintele NTPA 001. 

c) Celule de epurare semi-pasivă 
Aceste celule vor fi amplasate în Valea Cornei mai jos de instalaţia SCD (Planşele 

4.1.14 şi 4.1.18).  Acestea vor fi testate în faza de exploatare în vederea comandării 
execuţiei în faza de închidere pentru a putea fi date în funcţiune în faza de post-închidere 
(mai multe detalii în Planul de reabilitare şi închidere a minei). Sistemul semi-pasiv de 
epurare a exfiltraţiilor din baraj se va dezvolta pe baza ghidului elaborat de Consorţiul 
PIRAMID, fondat de Comisia Europeană. 

Sistemele semi-pasive sunt o soluţie atractivă pentru faza de post închidere, 
deoarece necesită un nivel redus de întreţinere şi consumabile (sau de loc).  Cercetări 
recente şi experienţa practică a numeroase sisteme semi-pasive pentru efluenţi de mină din 
UE şi din lume demonstrează că tehnicile semi-pasive de epurare a apelor devin o opţiune 
tot mai bine pusă la punct şi cu o eficacitate dovedită. 

Se va construi o serie de două celule şi un iaz care vor forma sistemul de epurare 
semi-pasivă.  Celulele şi iazul vor fi exploatate în serie cu o celulă de epurare anaerobă 
utilizată în epurarea iniţială, urmată de o celulă de epurare aerobă şi apoi de iazul de 
amestec. Iazul de amestec va fi utilizat pentru a crea un singur punct de evacuare în care se 
pot amesteca şiroirile „curate” de pe amplasament cu efluentul sistemului de epurare 
semipasiva,. pentru a fi evacuate în mediu. Sistemul aerob-anaerob poate acţiona asupra 
concentraţiilor reziduale de cianură şi compuşilor de degradare ai cianurii (azotiţi, azotaţi şi 
amoniu).   

Celula anaerobă va funcţiona pentru a neutraliza aciditatea (dacă există), pentru a 
genera alcalinitate şi a îndepărta metalele si sulfatii. Condiţiile anaerobe se vor realiza prin 
utilizarea materiei organice care produce un mediu puternic reducător şi permite dezvoltarea 
de  bacterii specifice.  Apa este lăsată să treacă printr-un strat de compost organic într-un 
strat inferior de pietre de calcar şi apoi este evacuată din sistem.   Stratul organic acţionează 
ca mediu reducător, iar pietrele de calcar fac să crească alcalinitatea, în caz că mai există 
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ape acide.   În exfiltraţii ar putea fi prezenţi şi compuşi ai azotului, precum azotaţii, datorită 
degradării cianurii.  Denitrificarea va contribui de asemenea la reducerea concentraţiilor 
acestor compuşi, producând azot gazos. 

Laguna aerobă va limpezi apa prin îndepărtarea constituenţilor metalici reziduali şi 
oxigenarea apei înainte de evacuare în iazul de amestec.  Laguna aerobă va îndepărta 
metalele rămase prin sedimentarea flocoanelor aflate în suspensie, filtrarea flocoanelor prin 
tulpinile plantelor, adsorbţia speciilor de metale dizolvate, precipitarea hidroxizilor pe tulpinile 
plantelor şi preluare directă de către plante.  Specii de trestii comune precum Typha latifolia 
şi Phragmites australis  se utilizează frecvent în celulele aerobe.  Restul compuşilor cu azot 
vor acţiona ca fertilizatori pentru creşterea plantelor şi vor fi consumaţi. 

Bazinul de amestec este utilizat pentru a amesteca apa provenită din laguna aerobă 
şi apa di Pârâul Cornaş, acţionînd ca şi un bazin de sedimentare finală. După amestecarea 
celor două tipuri de ape, aceasta va fi evacuată înapoi în Pârâul Corna. 

Criteriile de proiectare pentru sistemul pasiv de epurare vor fi stabilite mai exact în 
perioada de testare.  

6.3 Bilanţul apei în Proiect 

6.3.1 Configuraţie generală 
Bilanţul apei în Proiect se bazează pe strategia de gospodărire a apelor ilustrată în 

Planşa 4.1.18, dar cu considerabil mai multe detalii privind elementele de curgere şi stocare 
din sistem, după cum prezintă Planşele 4.1.8, 4.1.10, 4.1.11 şi 4.1.12.  Pentru modelul 
bilanţului apei, sistemele Proiectului au fost organizate în nouă grupe: 

 Instalaţii de procesare; 

 Depozitul de roci sterile Cârnic; 

 Depozitul de roci sterile Cetate, stiva de minereu sărac şi carierele (inclusiv 
scurgerile de mină din galeria 714 şi iazul de captare a apelor Cetate); 

 Staţia de epurare ape acide; 

 Iazul de decantare a sterilului; 

 Alimentarea cu apă brută; 

 Rezerva de apă; 

 Apă potabilă; 

 Ape uzate menajere. 
Conceptul, funcţionarea şi rezultatele modelului de bilanţ al apei sunt descrise în 

Raportul privind bilanţul apelor în Proiect, actualizat prin Memoriul tehnic din 7 martie 2006, 
privind cele mai recente revizuiri ale modelului.  Aceste revizuiri privesc şi setul de date de 
intrare privind precipitaţiile (descris mai jos) şi strategia de gospodărire a apelor descrisă în 
Secţiunea 6.2.  Anii 18-20 au fost acum incluşi pentru a evalua modificările din iazul de 
decantare în primii ani ai închiderii şi legat de umplerea lacului de carieră. 

Modelul de bilanţ al apei este o entitate dinamică şi este supus unei analize şi 
actualizări continue o dată cu evoluţia gospodăririi apelor, planului de exploatare şi seturilor 
de date de intrare.  
 
6.3.2 Date de intrare 

Datele iniţiale de precipitaţii pentru zona Roşia Montană sunt descrise şi discutate în 
Sub-secţiunea Meteorologie. 

Pentru modelul de bilanţ al apei s-a utilizat un set de date combinat, în care ultimii 
cinci ani de date obţinute de staţia meteorologica a Proiectului RMGC au fost introduşi în 
seriile de date mai lungi (din 1938) de la staţia INMH Rotunda.  Acest set de date este 
anexat ca Anexa 4.1D. 
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Din acest şir de date au fost selectaţi anii medii, ploioşi şi secetoşi pentru calcularea 
bilanţului apei.  Un an mediu pentru model este o combinaţie de valori medii lunare şi 
totalizează 722,8 mm.  Pentru un an ploios s-a folosit anul record de la staţia INMH Rotunda 
(2001, 1056,9 mm), dar mărit cu datele RMGC pentru lunile iulie şi august 2005 pentru a lua 
în calcul vara foarte ploioasă a anului respectiv (iulie 2005 a reprezentat un record lunar).  
Anul ploios modelat totalizează 1190,7 mm.  Pentru anul secetos (1992, 563,7 mm) s-a 
întâmplat ca acesta să includă cea mai ploioasă lună octombrie din înregistrările disponibile, 
aşa că în model aceasta a fost înlocuită cu valoarea medie pentru octombrie, ceea ce a dat 
un total de 496,1 mm.  Suma precipitaţiilor anuale calculate în model este prezentată în 
Figura 4.1.13) împreună cu recordul de precipitaţii de la Rotunda (care conţine extreme 
maxime şi minime mai mari decât staţiile Abrud şi RMGC – v. Figura 4.1.7.)  Extremele 
modelate se situează semnificativ în afara domeniului înregistrărilor. 
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Figura 4.1.12 Canale de deviere din partea nordică 

 
Figura 4.1.13. Comparaţie între precipitaţiile modelate şi precipitaţiile anuale reale 
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Tabelul 4.1-20 prezintă distribuţia lunară a precipitaţiilor modelate.  În decembrie, 
ianuarie şi februarie se presupune că nici o precipitaţie nu va fi sub formă de ploaie – se 
presupune că toate vor fi sub formă de zăpadă şi vor intra în sistemul hidrologic la dezgheţ 
(70 % în martie, 30 % în aprilie). 
Tabel 4.1-20. Distribuţia lunară a precipitaţiilor modelate 

 An Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
an mediu 722,8 0 0 125,3 96,9 79,8 92,2 87,1 84,0 70,0 48,4 39,2 0 
an ploios 1190,7 0 0 266,7 114,7 91,7 132,6 230,9 130,6 137,7 25,2 60,6 0 
an secetos 496,1 0 0 42,2 62,0 40,9 89,3 72,3 43,5 53,4 48,4 44,1 0 

 
Modelul bilanţului apei poate fi rulat în două moduri - determinist, în care anii medii, 

ploioşi şi secetoşi sunt rulaţi într-o secvenţă predefinită (ex. 17 ani medii succesiv); sau 
probabilistic, în care secvenţele de ani sunt selectate pe baza simulării Monte Carlo, pentru 
a se obţine o apreciere statistică a comportamentului prognozat al sistemului.   

Raportul complet al modelării bilanţului apei cuprinde rezultatele pentru ambele 
moduri de operare.  Valorile prezentate în Planşa 4.1.12 şi altele din acest document provin 
din abordarea deterministă, cu „instantanee” extrase din secvenţa modelată în diferite 
puncte din durata de existenţă a Proiectului (anul 3, anul 10 etc.). 

O serie de alţi parametri de intrare tehnici şi de mediu pentru modelul de bilanţ al 
apei sunt prezentaţi n Anexa 4.1E. 
 
6.3.3 Rezumatul operaţiunilor modelate 

 Activităţile din uzină sunt modelate pentru un an începând din luna mai până în luna 
aprilie.  Activitatea uzinei va dura 16 ani şi nouă luni (până în luna februarie a anului 
17).  Toate debitele tehnologice din zona de activitate sunt stabilite la zero pentru 
perioada de după încheierea activităţii uzinei.  

 Iazul de colectare a scurgerilor de pe halda de steril Cârnic este prevăzut să devină 
operaţional la un an după începerea exploatării.  Refacerea terenului Haldei steril de 
la Cârnic (singura sursă de deşeuri miniere care afectează apa) se va încheia la 
începutul anului 12.  La încheierea lucrărilor de refacere, apa din iaz va fi evacuată în 
iazul de decantare şi toate şiroirile de suprafaţă vor fi evacuate în mediu în aval de 
barajul secundar de retenţie.   

 Debitul din galeria 714 se presupune că reprezintă debitul apei subterane care va 
ajunge în cariere în timpul exploatării active.  După încetarea exploatării, se 
presupune că apa subterană va curge şi va fi stocată în cariera Cetate şi ca galeria 
714 va fi astupată.  Când apa din carieră va ajunge la cota galeriei 714 ar putea 
apărea exfiltraţii în jurul dopului care vor ajunge în iazul de captare a apelor Cetate.  
Bilanţul apelor presupune că exfiltraţiile care vor ajunge în iazul Cetate după 
înfundarea galeriei 714 vor fi egale cu debitul actual observat al galeriei, deşi 
cantitatea ar trebui să fie mult mai redusă în realitate.  Modelarea umplerii carierelor 
(v. 6.2) arată că apa subterană va atinge nivelul galeriei 714 atunci când apa din 
iazul de recirculare va fi pompată în carieră.  Pe baza acestor informaţii, debitul 
galeriei 714 va fi stocat în carieră între anii 14 şi 18. 

 Precipitaţiile căzute direct în cariere vor fi captate în carieră imediat ce va începe 
umplerea acestora cu steril.  După umplerea carierelor cu steril şi acoperirea 
sterilului cu stratul izolator, şiroirile de pe pereţii carierelor vor fi deviate spre Iacul de 
captare a apelor Cetate şi evacuate în mediu. 

 La încetarea activităţii uzinei de procesare, apa din iazul de pe amplasamentul 
acesteia va fi pompată în iazul de steril.  După închiderea uzinei, se presupune că 
iazul de pe amplasamentul acesteia va fi dezafectat şi toate debitele de pe 
amplasament sunt stabilite la valoarea zero. 
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 Debitele de intrare în staţia de epurare a apelor acide după refacerea 
amplasamentului haldei de steril Cârnic nu vor mai proveni decât din iazul de captare 
a apelor Cetate.  Efluentul staţiei de epurare a apelor acide se vor evacua exclusiv în 
mediu.  Nămolul decantat va fi depozitat în iazul de decantare pana la inchidrea 
acestuia, dupa care va fi trimis în lacul de carieră Cetate. 

 Evaporarea din iazul de recuperare a apelor este calculată din datele privind stadiul, 
volumul şi suprafaţă acestuia.  Volumul iazului la începutul lunii este folosit pentru 
calcularea suprafeţei pe baza interpolării lineare.  Suprafaţa iazului de recirculare a 
apei la un volum de 2.500.000 mc este folosită pentru calcularea suprafeţei plajei de 
steril. 

 După închiderea uzinei, debitele vor continua să se acumuleze în iazul de steril fără 
a mai fi recirculate ca apă tehnologică. 

 
6.3.4 Rezultatele bilanţului apei 

Detalii complete privind rezultatele modelării sunt prezentate în Raportul bilanţului 
apei pe amplasament şi tabelele aferente şi actualizările din memoriul tehnic. 

Debitele nominale (în condiţii medii) din 43 de puncte ale sistemului general de 
gospodărire a apelor din exploatarea Proiectului sunt prezentate în Planşele 4.1.8, 4.1.10, 
4.1.11 şi 4.1.12  Sunt incluse rezultatele deterministe „instantanee” pentru anii 3, 10 şi 15 ai 
duratei de existenţă a Proiectului, împreună cu media pe „durata exploatării” (LOM) pentru 
toţi cei 17 ani de activitate. 

În Planşa 4.1.23 sunt prezentate sub formă de tabel debitele pentru anii 3, 10, 15 si 
media pe durata exploatării, precum şi rezultate ale modelării deterministe în condiţii de 
precipitaţii şi de secetă.  Definiţia precipitaţiilor pentru aceste condiţii este cea prezentată 
mai sus în Tabelul 4.1-21 şi Figura 4.1.13.  Se specifică din nou că scenariile de ani ploioşi 
şi secetoşi din model reprezintă condiţii care depăşesc toate înregistrările din zona Roşia 
Montană din ultimii 22 de ani (Figura 4.1.13). 

Planşa 4.1.24 prezintă o sinteza a debitelor din modelul de bilanţ pentru zonele 1-5, 
respectiv zonele principale de activitate minieră exclusiv alimentările cu apă brută şi 
potabilă, efluentul menajer şi acumulările de apă.  Această planşă diferă de Planşa 4.1.23 
prin aceea că fiecare flux de apă din bilanţ este organizat ca intrări, ieşiri şi bilanţ net pentru 
fiecare activitate principală a minei.  În zona 4 (staţia de epurare a apelor acide), bilanţul net 
este zero peste tot, pentru celelalte zone bilanţul reprezintă o modificare netă a stocării din 
zona în cauză, de exemplu iazul de decantare, iazul de captare Cetate, iazul de colectare a 
exfiltraţiilor din halda de steril Cârnic.  Aceste modificări nete sunt prezentate ca valori 
absolute (m3/h) şi ca procentaj din debitul de intrare total.   

Pentru EIM, majoritatea valorilor din bilanţul apei au prea puţină relevanţă directă, 
deoarece descriu debite practic interne procesului de exploatare.  Valorile cele mai relevante 
pentru EIM sunt cele legate de evacuările din instalaţie în mediu – acestea sunt subliniate cu 
albastru în Planşa 4.1.24 şi constau din evacuările în mediu de apă epurată provenită din 
iazul de captare a scurgerilor din steril de la Cârnic în Valea Cornei (atunci când calitatea o 
permite) şi debitele de compensare în văile Roşiei şi Cornei provenite de la staţia de epurare 
a apelor acide. 

6.4 Controlul sedimentelor şi al eroziunii 

În faza de construcţie, încărcarea cu sedimente în urma precipitaţiilor va fi controlată 
prin cele mai bune practici de management internaţionale, incluzând iazuri mici şi cleionaje.  
Aceste procedee sunt descrise mai detaliat în Planul de gospodărire a apei şi control al 
eroziunii.  Ca urmare, încărcările cu sedimente din zone perturbate noi sau istorice din 
perimetrul Proiectului vor fi controlate.  Ar trebui să apară o îmbunătăţire netă a 
concentraţiilor totale de sedimente în perioadele de precipitaţii în pâraiele Roşia şi Corna 
comparativ cu condiţiile actuale, iar şiroirile de pe noile suprafeţe perturbate vor fi controlate 
prin cele mai bune practici. 
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În faza de exploatare şi la începutul celei de închidere sedimentele vor fi controlate 
prin instalaţii permanente, în afara aplicării celor mai bune practici de management pe 
anumite suprafeţe perturbate.  În valea Roşiei, barajul de la Cetate va acţiona ca mijloc de 
control al sedimentelor în aval, ameliorând acest impact potenţial. Vor avea loc evacuări din 
acest iaz numai în timpul precipitaţiilor extreme (mai mari decât o asigurare de 1 % pentru 
un fenomen cu durata de 24 h).  În aceste condiţii ar putea fi observată o încărcare cu 
sedimente în pârâul Roşia în aval de amplasament.  Dar, în cazul unui fenomen atât de 
puternic, barajul de captare a apelor Cetate va continua să capteze o mare parte din 
sedimente. În valea Cornei, iazul de decantare va acţiona ca principal bazin de control al 
sedimentelor.   

Nu vor avea loc evacuări necontrolate din acest bazin decât în cazul producerii a 
două fenomene PMP succesive urmate de precipitaţii în 24 h cu probabilitate de apariţie 
1:10. 

La închidere, reamenajarea cu refacerea covorului vegetal va reduce substanţial 
încărcările cu sedimente de pe amplasamentul Proiectului.  Crearea de forme de teren 
stabile va fi unul din obiectivele incluse în Planul de reabilitare şi închidere a minei.  
Caracteristicile de control al încărcării cu sedimente de pe amplasament vor fi monitorizate 
până când amplasamentul va deveni stabil faţă de eroziune. 

6.5 Epurarea apei  

Măsurile de prevenire/ diminuare a impactului produs de substantele chimice 
rezultate din activitatile Proiectului asupra mediului acvatic, constau din epurarea apelor 
uzate generate de Proiect. Proiectul va produce patru tipuri de ape uzate: ape tehnologice, 
ape de mină, ape menajere şi ape pluviale poluate. Aceste ape uzate precum şi măsurile 
pentru prevenirea şi diminuarea impactului potenţial al acestora (prin epurare) sunt descrise 
în Sub-cecţiunea 4.2.  Tehnologiile şi instalatiile de epurare sunt descrise în Capitolul  2 din 
Raportul la studiul EIM.  

Pe scurt, prin epurarea apelor uzate se va realiza diminuarea impactului astfel: 
 Tratarea tulburelii de steril 

Cianura este utilizată pentru extragerea aurului din minereu.  Prin tratarea tulburelii 
de steril, conţinutul de cianură se reduce de la 180 - 190  mg/l la mai puţin de 10 mg/l  
cianuri uşor eliberabile, conform prevederilor Directivei 2006/21/EC privind deşeurile 
miniere, inainte de evacuarea în iazul de decantare. Prin procese de degradare naturala si 
dilutie, nivelul concentratiilor poluantilor continuti in apa din iaz se pot reduce cu cca. 50% in 
functie de anotimp. In timpul functionarii in conditii normale, nu au loc evacuari in receptorii 
naturali. In cazul in care sunt necesare evacuari Iin valea Corna sau in iazul carierei Cetate), 
daca apa nu indeplineste conditiile NTPA 001, se epureaza in instalatia de tratare secundara 
a apelor cu continut redus de cianuri.  

 Scurgeri de ape acide 
Procesul de tratare a cianurii, va crea o creştere a concentraţiilor de Calciu, Sulfat, 

Molibdem şi Arsen (subsecţiunea 4.3, Tabelul 4.1-18). Aceste concentraţii vor fi reduse în 
cadrul Staţiei de tratare a apelor acide, după pomparea din Barajul Secundar de Retenţie, 
pentru a îndeplini valorile precizate în TN001. 

Apele acide generate de activităţile Proiectului vor fi tratate la staţia de epurare a 
apelor acide pentru reducerea concentraţiilor de metale şi aducerea pH-ului la valorile din 
NTPA 001 (Tabelul 4.1-16). Instalatia a fost completatat pentru a asigura indepartarea 
avansata a calciului, sulfatilor şi reziduului filtrabil.  

 Ape uzate menajere 
Înainte de construcţia staţiei de epurare pentru apele uzate menajere, apele 

menajere din organizarea de şantier vor fi epurate la standardele din NTPA 001 într-o staţie 
de epurare temporară. În această perioadă vor fi prevăzute toalete ecologice mobile pentru 
zonele izolate. În perioada de exploatare, staţia de epurare a apelor menajere va reduce toţi 
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indicatorii la valorile din NTPA 001 înainte de a evacua efluentul în iazul de decantare a 
sterilului.  

6.6 Comentarii specifice pentru fiecare indicator 

 Calciu, sulfat şi reziduu filtrabil 
Deoarece varul este principalul reactiv în procesul de epurare a apelor acide folosit 

pentru îndepărtarea metalelor prin ajustarea pH-ului, încărcarea cu calciu va creşte în apele 
epurate. Aceasta va determina şi o creştere a concentraţiilor din receptor. Procesul de 
epurare de la staţie va reduce de asemenea şi încărcarea cu sulfat caracteristică majorităţii 
surselor de ape acide.   

Aceasta reducere se datorează faptului că adăugarea de var duce la precipitarea 
sulfatului de calciu.  Solubilitatea sulfatului de calciu (gips) este de cca. 2 g/l. Deşi 
încărcarea se poate reduce prin epurare, concentraţiile de sulfat si calciu pot rămâne mai 
mari decât valoarea maximă admisă în NTPA 001. Staţia de epurare a apelor acide va fi 
optimizată pentru îndepărtarea avansata a acestora.  

 Cianură 
După cum s-a mai discutat mai sus, concentraţiile de cianură in tulbureala de steril 

după procesul de tratare, se reduc sub limita de 10 mg/l cianuri uşor eliberabile din Directiva 
2006/21/CE privind deşeurile extractive aplicabilă la iazuri de steril. Pentru evacuare, NTPA 
001 specifică un nivel de cianuri totale de 0,1 mg/l. Pentru a respecta acest standard, orice 
exfiltraţii prin barajul iazului de decantare steril (anticipate prin modelare că vor apărea cam 
în anul 10 de exploatare) şi care depăşesc aceste valori din standard, vor fi interceptate in 
iazul secundar de retenţie si returnate în iazul de decantare a sterilului sau vor trebui 
epurate până la limitele din NTPA 001 înainte de a putea fi evacuate în mediu.  

 pH 
Singura situaţie în care apele cu un pH mai mic decât valoarea  din NTPA 001 (6,5) 

pot fi evacuate în mediu, este aceea a unor precipitaţii de 24 h mai mari decât cea cu 
probabilitatea de 1% în Valea Roşiei prin barajul Cetate. Acest impact este diminuat într-o 
oarecare măsură prin construirea deversorului din calcar şi prin diluţie în timpul unor astfel 
de precipitaţii. Este însă posibil ca valoarea pH-ul să fie sub 6,5.  În analizarea autorizării 
unei astfel de evacuări din arealul Proiect, trebuie subliniat că şi pH-ul natural al ploii este 
adeseori acid.  În situaţia actuala, similară celei în care Proiectul nu ar exista, pH-ul mediu 
este de 3,5 în pârâul Roşia în punctul de prelevare S010 şi de 6,3 în râul Abrud în punctul 
S012. 

6.7 Situaţii de urgenţă 

Strategia de gospodărire a apelor şi măsurile de epurare previn şi diminuează efectiv 
impactul negativ asupra mediului acvatic în condiţii normale şi de fenomene extreme.  Este 
însă necesar să se ia în considerare şi alte situaţii de urgenţă care ar putea eventual afecta 
Proiectul şi mediul acvatic. 
 
6.7.1 Scurgeri de cianură 

În mod normal, cianura în concentraţii periculoase este manevrată în condiţii 
controlate şi de izolare în zona uzinei de procesare, evitandu-se orice fel de scapari in 
mediu.  

Eventuale accidente (ruperi ale conductelor de transport a diferitelor fluide cu 
continut de cianuri) sunt gestionate conform Planului de management al cianurii si al 
Planului de management al riscului. 
 
6.7.2 Analiza ruperii barajului iazului de decantare a sterilului 

Eliberarea in mediu a cianurii din apa continuta in iazul de decantare a sterilului,  în 
situaţia (extrem de improbabilă) de rupere a barajului iazului a fost analizata de proiectant 
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(Memoriu MWH, 1 martie 2006); acest scenariu este discutat în Capitolul 7 (Risc) din 
Raportul la studiul EIM. 

 

6.8 Prezentare sintetica a formelor de impact şi a măsurilor corespunzătoare 
de prevenire şi diminuare 

Formele de impact potenţial şi măsurile de prevenire şi diminuare prevăzute in 
Proiect, sunt centralizate în Tabelul 4.1-21.  Formele de impact rezidual sunt discutate în 
Secţiunea 7. 
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Tabel 4.1-21. Sumar al formelor de impact potenţial asupra componentei de mediu apă 

Impact potenţial Măsuri de prevenire şi diminuare Planuri de management 
aplicabile 

Toate fazele Proiectului (construcţie, exploatare, închidere, postinchidere) 

Deşeuri menajere şi deşeuri aruncate în cursuri de apă Colectare sistematică, controlată, depozitare şi/sau eliminare în depozite de deşeuri inerte, municipale şi 
periculoase 

Lichidarea practicilor actuale de depozitare necontrolată pe amplasament 

Planul de gestionare a 
deşeurilor  

Plan de monitorizare de mediu 
şi sociala 

Faza de construcţie 

Evacuări potenţiale de sedimente poluate în receptori, 
mai ales prin fenomene de precipitaţii 

Cele mai bune practici de management internaţionale, incluzând mici iazuri şi cleionaje Plan de gospodărire a apei şi de 
control al eroziunii  

Evacuare temporară de ape uzate menajere în pârâul 
Roşia 

Construcţia unei staţii de epurare temporare pe amplasamentul uzinei 

Instalaţii mobile în zone izolate 

Plan de gospodărire a apei şi de 
control al eroziunii 

Faza de exploatare 

Evacuări potenţiale de sedimente poluate în receptori, 
mai ales prin fenomene de precipitaţii 

Prin realizarea iazului de decantare şi a iazului Cetate se vor colecta şi reţine sedimentele antrenate de 
pe zone perturbate istoric sau create de Proiect. 

Utilizarea celor mai bune practici de management pe porţiunile perturbate de instalaţiile Proiectului. 

Plan de gospodărire a apei şi 
control al eroziunii  

Plan de gospodărire a iazului de 
steril 

Impact asupra condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice  

 

Suplimentarea debitelor Roşiei şi Cornei pentru a menţine debitul salubru după necesităţi 

Asigurarea devierii temporare a scurgerilor de apă de suprafaţă în jurul suprafeţelor de construcţie a 
barajelor pe văile Cornei şi Roşiei.  Devierea apelor prin canale pentru a nu le întrerupe cursul pe 
perioada construcţiei 

În faza de exploatare, apele meteorice neafectate şi apele de suprafaţă din amonte de Proiect vor fi 
deviate în jurul perimetrului minier şi evacuate în aval de barajele de gospodărire a apelor. 

Plan de monitorizare de mediu 
şi sociala 

Captarea apei din Arieş va afecta debitele de curgere şi 
de alimentare cu apă din zonă 

Menţinerea debitelor salubre în pâraiele Roşia şi Corna, restricţii la captarea din Arieş în condiţii de debit 
extrem de scăzut, pentru a se evita producerea de dificultati celorlalti utilizatori de apa 

Plan de monitorizare de mediu 
şi sociala 

Reducerea aportului de apa subterana in apele de  
suprafaţă prin asecarea carierelor 

Suplimentarea debitelor Roşiei şi Cornei pentru a menţine debitul salubru, după necesităţi 

Impactul asupra sistemului apelor subterane din afara perimetrului strict al carierelor va fi atenuat prin 
colectarea şi tratarea apelor subterane extrase şi evacuarea acestora în pârâul Roşia 

Plan de gospodărire a apei şi de 
control al eroziunii 

Plan de monitorizare a mediului 
şi sociala 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire şi diminuare Planuri de management 
aplicabile 

Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane cu şiroiri acide 
de pe halde de steril  

Bariere hidraulice de permeabilitate redusă (naturale şi construite) la baza structurilor de acumulare ce 
conţin materiale potenţial generatoare de acid si la iazul de decantare a sterilului  

Devierea şiroirilor de suprafaţă în jurul haldelor de steril cu materiale potenţial generatoare de acid 

Colectarea tuturor exfiltraţiilor şi/sau şiroirilor din haldele de steril cu materiale potenţial generatoare de 
acid 

Epurarea tuturor evacuărilor de ape poluate din văile Corna şi Roşia 

Plan de management al iazului 
de steril  

Plan de gospodărire a apei şi de 
control al eroziunii  

 

Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane datorita 
evacuarilor de ape uzate cu continut de cianuri 
(continuare pe pagina următoare) 

Prevenirea emisiilor accidentale din uzină prin testarea prealabilă a etanşeităţii tuturor bazinelor, 
rezervoarelor de retenţie, pompelor şi sistemelor de conducte la darea în funcţiune şi prin testare 
regulată în puncte critice cu instalarea alarmelor tehnologice duble 

Gospodărirea evacuărilor accidentale de cianură din sistemele tehnologice sau din conductle de 
transport tulbureala de steril prin stabilirea practicilor standard de intervenţie, programelor de instruire a 
forţei de muncă şi exerciţiilor şi simulărilor regulate 

Construirea cuvelor şi sistemelor de retenţie secundară la toate rezervoarele, pompele şi conductele de 
transport 

Prevederea în proiectul uzinei de procesare a sistemelor de captare şi recirculare în proces a oricăror 
materiale sau lichide purtătoare de cianură  

Reducere substanţială a concentratiilor de cianură în apele descărcate în iazul de decantare a sterilelelor
prin implementarea procesului de tratare a cianurii (instalatia DETOX) 

Reducerea în continuare a concentraţiilor reziduale de cianură în iaz prin procese de degaradre naturală

Proiectarea tehnologiei în sistem închis, fără alte evacuări cu recircularea apelor decantate în uzina de 
procesare, pentru completarea necesarului de apă tehnologica 

Bariere hidraulice de permeabilitate redusă (naturale şi construite) la baza structurilor de acumulare ce 
conţin materiale şi fluide cu continut de cianură 

Plan de pregătire pentru situaţii 
de urgenţă şi poluări 
accidentale 

Plan de gospodărire a apei şi de 
control al eroziunii 

Plan de management al cianurii 

Plan de management al iazului 
de steril  

Plan de reabilitare şi închidere a 
minei 
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Impact potenţial Măsuri de prevenire şi diminuare Planuri de management 
aplicabile 

Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane datorita 
evacuarilor de ape uzate cu continut de cianuri 
(continuare din pagina precedentă) 

Construcţia de drenuri şi sisteme de colectare pentru captarea exfiltraţiilor din iazul de decantare a 
sterilului, repomparea în iazul de decantare şi recircularea in proces 

Minimizarea exfiltraţiilor din iaz şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare in condiţii hidrogeologice 
favorabile 

Dezvoltarea unui sistem de epurare suplimentară în lagune, care va fi testat şi autorizat în faza de 
exploatare urmand sa fie utilizat la tratarea exfiltraţiilor in faza post-închidere 

Epurare secundară a apelor cu continut redus de cianura, dacă este cazul 

Realizarea iazului de decantare a sterilului cu o capacitate de stocare mare - două fenomene VMP 
consecutive 

Instalarea unui sistem secundar de monitorizare a apei subterane în aval de iazul de decantare, care 
poate fi convertit în sistem terţiar de recuperare 

Plan de pregătire pentru situaţii 
de urgenţă şi poluări 
accidentale 

Plan de gospodărire a apei şi de 
control al eroziunii 

Plan de management al cianurii 

Plan de management  a iazului 
de decantare a sterilului  

Plan de reabilitare şi închidere a 
minei  

 

Impact al evacuării de ape menajere provenite de la un 
număr mare de angajaţi pe amplasament 

Utilizarea unui sistem de colectare şi epurare a apelor menajere.  Aceste ape nu vor fi evacuate în 
mediu, ci vor fi dirijate în iazul de decantare, fara impact asupra mediului   

Plan de gospodărire a apei şi de 
control al eroziunii  

Faza de închidere şi post-închidere 

Evacuări potenţiale de sedimente poluate în receptori, o 
data cu apele de precipitaţii 

 

Reducerea eroziunii solului inclusiv prin refacerea vegetaţiei  

Se va menţine sistemului de control si monitorizare privind procesul de eroziune  până când 
amplasamentul va deveni stabil faţă de acest fenomen. 

Plan de reabilitare şi închidere a 
minei 

Reducerea aportului de apa subterana in apele de  
suprafaţă  

Se va realiza tratarea apei din lacul de cariera Cetate asigurand cerintele de calitate pentru descarcare 
in valea Roşiei 

Staţia de epurare ape acide va continua să funcţioneze cât va fi necesar. 

Se vor compensa debitele în Valea Roşiei si Cornei pana la valoarea debitului salubru, , prin evacuările 
de la staţia de epurare a apelor acide de mină sau din sistemul semi-pasiv de epurare a acestora 

Plan de reabilitare şi închidere a 
minei: 
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7 Forme de impact rezidual 
7.1 Impactul asupra calităţii apei  

7.1.1 Introducere 
Pentru a evalua impactul rezidual al Proiectului asupra calităţii apelor de suprafaţă, s-

au efectuat doua etape de studii.  In prima etapa s-a modelat influenţa efluentului de la staţia 
de epurare a apelor acide asupra calităţii cursului de apă din aval, cu accent pe 
concentraţiile metalelor şi valoarea pH-ului (Model 1). In a doua etapa, s-a modelat efectul 
principalelor substanţe introduse de Proiect în cursurile de apă, respectiv calciu, sulfat  
(Model 2) şi cianură (Model 3). 
 
7.1.1.1 Model 1 - estimarea calităţii generale a apelor de suprafaţă 

Rezultatele primei modelări sunt prezentate în Tabelul 4.1-16. Este evidentă 
reducerea prin epurare a valorilor tuturor indicatorilor de calitate a apelor acide la nivelul 
limitelor din NTPA 001,  cu excepţia calciului, sulfatului si reziduului filtrabil. 
 
7.1.1.2 Model 2 – calciu şi sulfat 

Procesul de tratare cu var este cea mai obişnuită metoda de tratare a apelor acide 
de mină de pe amplasamentele miniere şi este recunoscută ca cea mai bună tehnologie 
disponibilă.  Însă, deşi asigură îndepărtarea metalelor toxice şi creşterea valorii pH-ului, 
aceasta metodă prezintă limitarea că nu poate asigura respectarea valorilor pentru calciu, 
sulfat şi reziduu filtrabil. Cu toate acestea, doveditele beneficii nete ale acestei metode de 
epurare larg răspândită, a făcut ca aceasta să fie acceptată ca tehnologie standard de 
epurare a efluenţilor de pe amplasamente miniere cu scurgeri de ape acide. Pentru a aduce 
calciul şi sulfatul în limitele NTPA 001, a fost inclusă în Proiect epurarea suplimentară pentru 
aceşti poluanţi. Al doilea model este o verificare a concentraţiilor reziduale probabile de 
calciu şi sulfat ce pot fi aşteptate să apară în cursurile de apă din avalul punctelor de 
descărcare ale Proiectului. Rezultatele modelării sunt prezentate în Planşele 4.1.25 şi 
4.1.26. 

Punctele de interes privind calitatea apei au fost evaluate în condiţii de secetă, 
precipitatii şi normale pentru anii 3, 10, 15 şi 17 sau 18, pentru perioada de închidere.  A fost 
de asemenea analizat cazul asociat fenomenului de precipitaţii maxime probabile.  Nu a fost 
făcută însă decât o analiză limitată a acestui fenomen, deoarece nu a existat o bază de 
predicţie a debitelor din bazinele aflate în aval de Proiect. 

Au fost evaluate două grupe de puncte.  In primul grup au fost incluse puncte situate 
pe pâraiele sau râurile din zonă.  Evaluarea calităţii apei s-a facut pe baza calculelor 
bilanţului masic, în care s-au luat în considerare ratele de încărcare masice din diferite 
fluxuri şi surse,  folosindu-se datele iniţiale de calitate a apei deja disponibile. Datele 
existente referitoare la debite (respectiv de la staţiile CW01, AW01, SW01, RW01 şi Arieş la 
Câmpeni), au fost completate cu estimări ale debitelor pentru alte sectiuni .   

Al doilea grup de puncte au fost locuri ca de exemplu iazul de decantare şi lacul de 
carieră Cetate, pentru care s-au folosit datele rezultate din analize anterioare. Este dificil să 
se obţină o predicţie reprezentativă a calităţii apei din galeria 714 pe toată durata Proiectului 
şi, având în vedere că această apă va fi dirijată în totalitate în staţia de epurare a apelor 
acide, nu au fost făcute estimări specifice ale calităţii apei. 
 
7.1.1.3 Model 3 - cianură 

A fost modelat de asemenea traseul cianurii, Planşa 4.1.26. 
Dintre indicatorii analizaţi, cianura a reprezentat analiza cea mai dificilă.  

Concentraţiile iniţiale de cianură din pâraiele din zonă nu sunt în general cunoscute.  În plus 
nu sunt de aşteptat evacuări care să depăşească valoarea din NTPA 001 de cianuri totale 
de 0,1 mg/l.  De aceea, majoritatea punctelor de calitate a apei au evidenţiat mai puţin de 
0,1 mg/l şi nu sunt prezentate în Planşa 4.1.26.  Excepţie fac iazul de decantare si iazul 
sistemului secundar de retenţie. 
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Se considera ca analiza evoluţiei calciului, sulfatului şi cianurii are o acuratete 
limitată datorita numarului insuficient de date disponibile cu privire la debite şi dificultatii de a 
prognoza răspunsul chimic la schimbările de debit, doar pe baza datelor actuale...Totusi,  
analiza ofera, o indicaţie generală cu privire la evolutia calitatii apei ca urmare a impactului 
rezidual al Proiectului. 
 
7.1.2 Forme de impact rezidual 

Calciul nu va depăşi valoarea din NTPA 001 în nici una din etapele Proiectului. 
Concentraţiile de sulfat se vor încadra de asemenea în NTPA 001 în valea Roşiei, fiind puţin 
peste valoarea Clasei IV din OM nr. 1146/2003, dar şi aşa reprezintă o situaţie mai bună 
decât cea iniţială. Datorită nivelului ridicat al concentraţiei de sulfat din râul Abrud în amonte 
de confluenţa cu Roşia, nivelul în aval de confluenţă va continua să fie ridicat în condiţii de 
debite mici.  

Deşi în iazul de decantare şi în iazul sistemului secundar de retenţie apar niveluri 
ridicate ale concentraţiei de sulfat şi cianuri, prin masurile de epurare preconizate in Proiect 
nu vor apărea depăşiri ale valorilor NTPA 001 sau OM nr. 1146/2003 Clasa IV, în aval de 
aceste amenajari.  

Astfel, singurul impact rezidual al Proiectului asupra calităţii apelor de suprafaţă va 
apărea în cazul deversării din iazul Cetate în perioade de precipitaţii în 24 h, mai mari decat 
cele cu probabilitate de depasire de 1:100 de ani.  În timpul unui astfel de fenomen, pH-ul 
din apele revărsate va fi probabil puţin mai mic decât prevede NTPA 001 (pH 6,5, v. Sub-
secţiunea 4.3.). Deversorul din calcar a fost proiectat ca măsură de prevenire a unui 
asemenea impact. 

7.2 Impactul asupra curgerii de suprafaţă 

Impactul Proiectului asupra marimii debitului apelor de suprafaţă se manifesta dupa 
cum urmeaza: 

 Asupra debitelor Roşiei şi Cornei ca urmare a captării apei de pe cursul superior al 
acestor paraie, în iazul Cetate şi respectiv in iazul de decantare a sterilului, . 

 Asupra râului Arieş prin captarea apei proaspete pentru Proiect. 

 
7.2.1 Impact asupra pâraielor Roşia şi Corna 

Condiţiile iniţiale pentru pâraiele Roşia şi Corna sunt descrise în Sub-secţiunea 2. 
Tabelul 4.1-5 prezintă centralizat debitele din pârâu pe baza măsurătorilor efectuate 

la stăvilarele instalate pentru monitorizarea condiţiilor iniţiale.  Acestea arată debite medii 
zilnice în  Roşia de 625,2 m3/h (174 l/s), un debit minim de 41,3 m3/h (11,5 l/s) şi un maxim 
de 7862,9 m3/h (2184 l/s).  În Corna, debitul mediu este de 487,4 m3/h (135,3l/s), debitul 
minim de 59,5 m3/h (16,5l/s) şi maximul de 5909,7 m3/h (1642l/s). 

Observaţii recente ale debitului din galeria 714 evacuat în valea Roşiei arată că 
debitul mediu variază lunar de la circa 39,6 la 63,0 m3/h (11,0 - 17,5 l/s).  Pe baza acestor 
elemente, debitul mediu anual estimat este de 51,1 m3/h (14,2 l/s). Circa 8 % din debitul 
mediu al văii Roşia provine din galeria 714. 

Valea Cornei colectează de asemenea evacuări semnificative de ape de mină (16,2 
m3/h, 4,5 l/s) reprezentând circa 3 % din debitul mediu al pârâului. 

Sistemul de afluenţi este prezentat schematic în Planşa 4.1.6, Cursuri de apă de 
suprafaţă, cu debitele medii, maxime şi minime zilnice din punctele de măsurare.  Deşi 
monitorizarea nu se referă la aceeaşi perioadă, se poate face o comparare aproximativă a 
debitelor medii zilnice. Ca procent din debitul Arieşului la Câmpeni, debitele de curgere sunt 
următoarele: Abrud la Abrud (11,4%), Roşia (1,4%), Selişte (0,9%), Corna (1,1%) şi Abruzel 
(1,1%). 

Se poate observa din Planşa 4.1.6, că pârâul Corna contribuie în medie cu circa 9 % 
la debitul râului Abrud, iar Roşia cu circa 11 % la confluenţa cu râul Abrud.  În Sub-secţiunea 
2 este descris şi impactul chimic al acestor pâraie contaminate asupra râului Abrud.  
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Proiectul interceptează apele poluate din bazinele Roşiei şi Cornei şi dirijează în 
acelaşi timp cât mai multe ape de suprafaţă înapoi în pâraie. Cu toate acestea, o parte din 
apele tratate la staţia de epurare a apelor acide va fi evacuată în pâraie pentru compensarea 
debitelor.  Această cantitate va fi în medie de 237,42 m3/h (66 l/s) pe durata de existenţă a 
exploatării active (Planşa 4.1.12, flux 35) si  reprezintă mai puţin decât debitul mediu iniţial, 
în total 309,3 m3/h (85,9 l/s), deşi nu sunt incluse şi fluxurile de apă curată redirecţionate.  
Reducerea aparentă a debitului în cele două pâraie (71,9 m3/h, 20 l/s) corespunde aproape  
exact valorii debtelor de ape de mină interceptate, care totalizează 67,3 m3/h (18,7l/s) - deci 
reducerea (maximă) de 23 % a debitului va fi compensată de îndepărtarea în cea mai mare 
parte a componentei poluate. 

Reducerea debitului celor doi afluenti cu 71,9 m3/h (20 l/s) reprezinta un impact 
neglijabil asupra râului Abrud – circa 1,4 % din debitul mediu total. 

Mai mult, Proiectul se angajează să menţină debitele minime în Roşia şi Corna de 72 
m3/h (20 l/s) şi respectiv 25,2 m3/h (7 l/s).  Acestea sunt estimate ca debite de bază pentru 
compensare biologică (debite salubre) ce pot asigura durabilitatea ecologică după ce 
pâraiele îşi vor fi recuperat suficient din calitate pentru a susţine fauna şi flora acvatică.  În 
cazul pârâului Roşia, au fost deja înregistrate debite mai mici decât acest debit minim (v. 
datele privind situaţia iniţială pe perioada 2000 – 2005). 
 
7.2.2 Impactul captării din râul Arieş 

Apa proaspăta, în total 238 m3/h (66 l/s) este necesară pentru mai multe utilizări în 
cadrul Proiectului. Cerinţa principală de apă proaspăta, ca parte din necesarul de apă 
tehnologică, va fi în medie de 207 m3/h (57,5 l/s) reprezentând 14 % din necesarul total de 
apă tehnologică. 

Conform datelor prezentate în Planşa 4.1.12, Schema bilanţului apei, a fost estimată 
cerinţa maximă de apă proaspătă pe durata de existenţă a Proiectului, respectiv 251 m3/h, 
(70 l/s), in baza careia maxima pentru staţia de pompare şi conducta de alimentare cu apă 
brută din Arieş, printr-o captare amplasată în amonte de confluenţa cu râul Abrud, a fost 
proiectată la valoarea de 350 m3/h..   

Pentru comparaţie, analiza debitelor râului Arieş în perioada 1975-2000 este 
prezentata sintetic în Tabelul 4.1-12; valoarea medie zilnică anuală a debitului este de 
45.300 m3/h (12.580 l/s) iar a debitului zilnic minim de 2.860 m3/h (794l/s).  Captările 
autorizate în prezent totalizează 8.154 m3/h (2265l/s).  Captarea maximă proiectată pentru 
Proiect reprezintă mai puţin de 1% din debitul mediu al râului Arieş şi 12 % din debitul minim 
înregistrat.   

Pentru a confirma disponibilitatea sursei de apă, cerinţa de apă a uzinei de 
procesare a fost comparată cu debitele înregistrate pe râul Arieş în perioadele de secetă, 
luandu-se in consideratie valoarea autorizata a debitului prelevat pentru Câmpeni şi Roşia 
Poieni.  De remarcat că debitul efectiv captat în zona dintre Câmpeni şi Gârde în 1995 – 
2000 a fost de numai 1.340 m3/h (372 l/s), echivalent cu numai 16 % din debitul autorizat.   

Debitul minim de curgere salubră pentru râul Arieş, definit de A.N. „Apele Române” 
este de 100 l/s sau 360 m3/h.  

Evaluarea (Sub-secţiunea 3.2) arată că, la o extracţie maximă reală şi la valoarea 
minimă înregistrată a debitului zilnic, Proiectul va dispune de o sursă de apă asigurata 100 
% iar debitul ramas in albie este de trei ori mai mare decât debitul minim prevăzut de A.N. 
„Apele Române”.  Dacă utilizatorii actuali ar preleva apă în cantităţile maxime autorizate, râul 
Arieş ar continua să satisfacă toate cerinţele în 96 % din timp.   Restul de 4 % din timp 
corespund perioadelor de debit extrem de scăzut.  Având în vedere că extracţia efectivă 
este de numai 16 % din cea autorizată, este foarte probabil că va fi disponibil un debit 
suficient.  Dacă toţi utilizatorii autorizaţi şi-ar consuma cota integral, ar exista câteva zile pe 
an în care ar trebui să se reducă volumul de apă prelevata din Arieş, alimentarea cu apă a 
Proiectului fiind asigurată din rezerve şi din realocări temporare in bilanţul de apă. 
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7.3 Forme de impact pozitiv 

7.3.1 Calitatea apelor de suprafaţă 
Starea actuală a calităţii apei din văile Corna şi Roşia şi râul Abrud este prezentată în  

Raportul privind starea mediului acvatic (Raport 1) din Rapoarte privind condiţiile iniţiale. 
Planşa 4.1.9 prezinta sintetic concentraţiile unora dintre indicatorii principali de calitate ai 
apelor de suprafaţă. Mai multe detalii sunt prezentate în Planşele 4.1.10 şi 4.1.11. 
Degradarea calităţii apelor de suprafaţă este principalul rezultat al şiroirilor de suprafaţă pe 
depozitările necontrolate ale deşeurilor de mină rezultate din exploatările actuale şi istorice.  
Un alt aspect legat de şiroirile de suprafaţă necontrolate, este transportul şi depunerea 
sedimentelor poluate în cursurile de apă din aval.  Proiectul are ca scop îndepărtarea sau 
controlarea acestor surse; în lipsa Proiectului, astfel de emisii necontrolate în apele de 
suprafaţă ar continua pana la implementarea unui plan de inchidere si reabilitare a minei 
existente. 
 
7.3.1.1 Colectarea şi epurarea scurgerilor de ape acide existente din lucrări miniere 

istorice şi halde de steril  
În cadrul Proiectului, vor fi construite trasee ocolitoare în jurul tuturor haldelor de 

steril şi sisteme de colectare şi retenţie a apelor din şiroiri contaminate.  Vor fi construite 
sisteme de epurare a apelor uzate care vor epura toate apele contaminate înainte de 
evacuarea în mediu. Evacuarea din galeria 714 în Valea Roşiei a fost identificată ca una 
dintre principalele surse de încărcare cu metale a Văii Roşiei şi râului Abrud.  Acest fapt este 
susţinut de datele prezentate în Raportul privind starea mediului acvatic.  Proiectul are ca 
scop îndepărtarea sau controlarea acestui debit specific; în lipsa Proiectului emisiile 
necontrolate şi neepurate din galeria 714 ar continua. Îmbunătăţirea calităţii apei în văile 
Roşia şi Corna va determina reducerea încărcării chimice şi îmbunătăţirea calităţii apei si în 
aval, în râurile Abrud şi Arieş.  Cel mai notabil impact pozitiv al Proiectului va fi reducerea 
continutului de metale. Dimensiunea acestui impact pozitiv este prezentată pe scurt în 
Tabelul 4.1-16. Îmbunătăţirea calităţii apei de suprafaţă datorate principalei evacuări din 
Proiect în Valea Roşiei şi în Valea Cornei este evidentă, prin reducerea valorilor tuturor 
indicatorilor, in special metale, si corectarea pH-ului. 
 
7.3.1.2 Îmbunătăţirea pe termen lung a calităţii apei datorită eliminării sau închiderii 

surselor de deşeuri miniere şi de ape de mină din perimetrul Proiectului  
Îmbunătăţirea calităţii apei realizate va dura cu mult mai mult decât existenţa 

Proiectului.  Proiectul s-a angajat să reabiliteze amplasamentul astfel încât sursele de 
poluare a apei să fie reduse sau eliminate şi orice apă poluata să fie epurata.  La închidere, 
apele evacuate de pe amplasament se vor încadra şi vor continua să se încadreze în 
valorile NTPA 001.  Sursele actuale anterioare Proiectului, precum haldele de steril şi 
debitele de ape de mină sunt incluse din construcţie în programul de închidere şi reabilitare.  
În cursul exploatării miniere, majoritatea haldelor actuale de steril şi lucrările miniere care 
contribuie la afectarea cursurilor de apă vor fi îndepărtate.  Îmbunătăţirea calităţii apei 
asociată acestor acţiuni va fi permanentă.  Restul surselor potenţiale vor fi în cea mai mare 
parte asociate activităţii Proiectului.  Aceste surse vor fi închise prin control la sursă pentru a 
reduce evacuările în mediu, astfel încât orice apa poluata să fie epurata până la încadrarea 
în standardele de calitate.  Închiderea va fi efectuată astfel încât cerinţa de epurare să scadă 
treptat în anii de după încheierea Proiectului.  Procesul de închidere este descris în detaliu 
în Planul de management pentru reabilitarea si închiderea minei (Planuri ESMS, Plan J). 
 
7.3.2 Sedimente şi materii solide în suspensie 

În condiţiile iniţiale, amplasamentul este degradat, încărcarea cu sedimente este 
necontrolată, provenind din lucrări miniere actuale şi drumuri aferente,.. În faza de 
construcţie, încărcarea cu sedimente în urma precipitaţiilor va fi controlată prin cele mai 
bune practici de management internaţionale, printre care amenajarea de mici lucrari de 
captare şi cleionaje.  Aceste procedee sunt descrise mai detaliat în Planul de gospodărire a 
apei şi de control al eroziunii (Planuri ESMS, Plan C).  Ca urmare, încărcările cu sedimente 
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din zone perturbate noi sau istorice din perimetrul Proiectului vor fi controlate.  Ar trebui să 
apară o îmbunătăţire netă a concentraţiilor totale de sedimente în perioadele de precipitaţii 
în pâraiele Roşia şi Corna comparativ cu condiţiile actuale, iar şiroirile de pe noile suprafeţe 
perturbate vor fi controlate prin cele mai bune practici. 
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8 Monitorizare 
8.1 Introducere 

Prevenirea/ diminuarea formelor de impact asupra calităţii apelor de suprafaţă şi 
subterane, generate din surse istorice ca şi din operaţiunile anticipate în Proiect, reprezintă 
unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le rezolve proiectul.  În acest 
scop, RMGC a comandat mai multe studii cu privire la condiţiile iniţiale (v. „Raportul privind 
starea mediului acvatic” şi alte rapoarte din Rapoarte privind condiţiile iniţiale).  RMGC a 
stabilit de asemenea un program cuprinzător de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă şi 
subterane în faza de fezabilitate a proiectului, pentru a putea caracteriza mai bine natura şi 
mărimea poluării istorice în amonte şi în aval de sursele potenţiale de poluare de pe 
amplasamentul Proiectului, ca şi condiţiile iniţiale din bazinele adiacente ce nu vor fi direct 
influenţate de activităţile Proiectului.  Baza de date de mediu a RMGC a fost elaborată iniţial 
în sprijinul activităţilor de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în faza de 
pre-construcţie, dar, după cum se prezintă în Capitolul 6 (Monitorizare), Secţiunea 6.1.1, din 
raportul la studiul EIM, baza de date va fi adaptată şi extinsă pentru a servi tuturor 
necesităţilor de monitorizare de mediu şi sociala, stabilite în Planul de monitorizare de mediu 
şi sociala (Planuri ESMS, Plan P) 

Secţiunea de faţă identifică indicatorii referitori la apă ce trebuie monitorizaţi pe 
durata exploatării minei pentru a: 

 Extinde înregistrările condiţiilor iniţiale şi a dentifica orice tendinţă de evolutie a 
acestora;  

 Monitoriza performanţele de mediu ale Proiectului; 

 Verifica măsurile de prevenire/ diminuare implementate în vederea minimizării 
impactului negativ; 

 Oferi o bază pentru continuarea analizei şi îmbunătăţirii sistemelor de management 
al mediului.  
Punctele de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane stabilite în 

prezent pentru faza de pre-construcţie/construcţie sunt prezentate pe harta din Planşa 6.1.  
Aceste puncte constau din mai multe stăvilare permanente, puţuri de monitorizare şi puţuri 
de alimentare cu apă, precum şi din puncte de monitorizare de pe diferite izvoare şi pâraie. 
Punctele de monitorizare au fost selectate pentru a putea caracteriza corect calitatea actuală 
a apei în secţiunile relevante pentru amplasamentele miniere istorice din văile Roşia, Corna 
şi Abruzel, precum şi pentru alte puncte specifice ale cursurilor de apă Arieş şi Abrud sau 
din apropierea acestora. 

Aspectele de gestionare a monitorizării apelor sunt specificate în Secţiunea 5.3 a 
Planului de gospodărire a apei şi de control al eroziunii.  Acestea ţin de controlul calităţii, 
conformarea cu reglementările şi procedurile de raportare. 

8.2 Monitorizarea calităţii apei 

8.2.1 Indicatori şi metode 
Indicatorii de monitorizare şi metodele analitice stabilite în prezent pentru analiza 

fizico-chimică a probelor de ape de suprafaţă şi subterane recoltate în programul de 
monitorizare sunt prezentaţi în Tabelul 4.1-22. 
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Tabel 4.1-22. Indicatori/metode analitice pentru analizele fizico-chimice 

Nr. Indicator analitic Metoda analitică LMD 
Indicatori de teren 
1 Potenţial redox Determinari in teren (aparat CONSORT P601)  N/a 
2 Conductivitate Determinari in teren (aparat HACH SENSION 156)  N/a 
3 pH Determinari in teren (aparat HACH SENSION 156)  N/a 
4 Turbiditate  Determinari in teren (aparat SPEKOL)  0,1 NTU 
5 Temperatura Determinari in teren (aparat HACH SENSION 156)  N/a 
Indicaori de laborator  
6 Materii totale în suspensie STAS 6953/81  0.5 mg/l 
7 Sodiu STAS 3223 – 1/91 5 μg/l 
8 Potasiu STAS 3223 – 2/91 15 μg/l 
9 Calciu STAS 3662/90 3 μg/l 
10 Bariu Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
11 Magneziu SR ISO 7980/86 10 μg/l 
12 Stibiu Metode APHA Standard (1992), metoda 3114.B 0,05 μg/l 
13 Arsen  (total) Metode APHA Standard (1992), metoda 3114.B 0,05 μg/l 
14 Arsen  (dizolvat) Metode APHA Standard (1992), metoda 3114.B 0,05 μg/l 
15 Clorură STAS 3049/88 0,40 μg/l 
16 Sulfat STAS 3069/87 0,40 μg/l 
17 Fier (total) SR ISO 13315/96 25 μg/l 
18 Fier (ca Fe2+) SR ISO6332/96 10 μg/l 
19 Mangan Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
20 Plumb (total) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
21 Plumb  (dizolvat) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
22 Cupru (total) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
23 Cupru  (dizolvat) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
24 Cadmiu (total) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
25 Cadmiu  (dizolvat) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
26 Zinc (total) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
27 Zinc  (dizolvat) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
28 Nichel (total) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
29 Nichel  (dizolvat) Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
30 HCO3/CO3 SR ISO 9963 - 1  N/a 
31 Azotat STAS 3048 – 1/77 20 μg/l 
32 Fluorură STAS 3048 – 2/77 50 μg/l 
33 Seleniu Metode APHA Standard (1992), metoda 3114.B 0,05 μg/l 
34 Cobalt Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
35 Cianuri (totale) STAS 10847/77 2,5 μg/l 
36 Mercur STAS 8045-79 0,1 μg/l 
37 Molibden Metode APHA Standard (1992), metoda 3113.B 1 μg/l 
38 Crom (total) SR ISO 9174/1 1 μg/l 
39 Crom (hexavalent) STAS 7884/91 10 μg/l 
40 Fenoli STAS R 7167/92 10 μg/l 
41 Fosfat SR ISO 10304/99 10 μg/l 
42 Consum biochimic de oxigen (CBO5) STAS 6560/82 N/a 
43 Consum chimic de oxigen (CCO) SR ISO 6060/96 N/a 
44 Oxid de Siliciu STAS 9375/75 N/a 
45 Reziduu filtrabil la 105°C STAS 6953/81 0,5 μg/l 

 
Indicatorii şi metodele vor fi evaluate periodic şi actualizate după caz, în paralel cu 

evaluările periodice şi actualizările Planului de monitorizare de mediu şi sociala.  Datele 
analitice sunt introduse în Baza de date de mediu a RMGC astfel încât să permită 
identificarea şi rezolvarea oricăror erori de transcriere şi raportare a datelor, precum şi 
tendinţele de evolutie a indicatorilor în fiecare punct sau grup de puncte de prelevare.   

Depăşirea nivelului prestabilit în puncte de monitorizare cruciale va declanşa o serie 
de acţiuni de identificare a cauzelor, naturii şi intervenţiei necesare.  Aceste niveluri vor fi 
definite în planurile de monitorizare corespunzătoare şi vor fi supuse unor analize periodice, 
după necesităţi.   
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8.2.2 Fundamentarea programului de monitorizare 
Reţeaua de monitorizare este alcătuită din: 

 Monitorizare continuă in puncte semnificative pentru mediu;  

 Monitorizare în puncte noi, asociate activităţilor Proiectului. 
Monitorizarea calităţii apei se va realiza pentru diferiţi indicatori în funcţie de sursa de 

apă.  Gama de indicatori va fi definita în planurile de monitorizare corespunzătoare, o 
propunere in acest sens fiind prezentata în Tabelul 4.1-23. 
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Tabel 4.1-23. Gama de indicatori pentru monitorizarea calităţii apei 

Indicator Situaţia 
iniţială 

Ape 
tehnologice 

Ape 
acide 

Influent 
menajere 

Efluent 
menajere 

Bacterii* X   X X 
Temperatura X     
pH X  X X  
Conductivitate electrică X  X X X 
Săruri dizolvate totale X  X   
Eh (Potenţial redox) X     
Oxigen dizolvat X     
Consum biochimic de oxigen X    X 
Consum chimic de oxigen X    X 
Turbiditate  X   X X 
Materii totale în suspensie X   X X 
Alcalinitate X     
Ca X X X   
Mg X X X   
Na X   X  
K X     
F X   X  
Cl X   X  
Cl2 (clor)    X  
SO4 X X X X  
HCO3 X     
CO3 X     
NO3 X   X  
NO2    X  
NH4 - N X X  X  
PO4 X    X 
Ag  (dizolvat)  X    
Al  (dizolvat) X X X X  
As (dizolvat) X X X   
Cd  (dizolvat) X X X X  
Cu  (dizolvat) X X X X  
Fe (total) X X X X  
Fe  (dizolvat) X X X X  
Ni (total) X X X X  
Ni (dizolvat) X X X   
Pb  (dizolvat) X X X X  
Zn (total) X X X   
Zn (dizolvat) X X X X  
Sb    X  
B    X  
Cr (total) X  X X  
Cr (hexavalent) X   X  
Mn (total) X X X X  
Mn (dizolvat) X X X X  
Co X  X   
Hg X X X X  
Mo X X X   
Se  X  X  
Fenoli    X X 
Detergenţi    X X 
Pesticide    X X 
Hidrocarburi aromate policiclice (HAP)    X X 
CN (totale) X  X X  
CN (libere)   X X  
CN (uşor eliberabile)   X X  
*Escherichia coli, Enterococi(Streptococi fecali), Pseudomonas aeruginosa 

 
Pentru monitorizarea calităţii apelor generate în Proiect, se recomandă o gamă de 

indicatori adecvaţi surselor.  Punctele de prelevare, gama de indicatori corespunzătoare si 
frecventa de monitorizare sunt următoarele (conform Tabelul 4.1-24): 
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1) Apă tehnologică epurată – monitorizare a gamei „ape tehnologice” la: 
 Punctul de evacuare în iazul de decantare steril (o data pe schimb) 

 Iazul de decantare steril (o data pe zi) 

 Barajul de retenţie secundară (o data pe saptamana) 

 Influentul celulelor de epurare pasivă (o data pe zi) 

 Efluentul celulelor de epurare pasivă (o data pe zi) 

2) Ape acide epurate – monitorizare a gamei „ape acide” la: 
 Punctul de evacuare în Valea Roşiei (o data pe zi) 

 Punctul de evacuare în Valea Cornei (o data pe zi) 

 Iesire din iazul Cetate (o data pe zi) 

 Lacul de cariera Cetate (o data pe zi) 

3) Alimentare cu apă menajeră – monitorizare lunara a gamei „Influent menajer” la: 
 Punctul de intrare in sistemul de alimentare cu apa tratată pentru uz menajer  

4) Efluent final menajer epurat – monitorizare lunară a suitei „efluent menajer” la: 
 Punctul de ieşire al efluentului menajer epurat. 

 
8.2.3 Monitorizarea apei subterane 

Se vor construi trei-cinci foraje aliniate în aval de sistemul secundar de retentie care 
să confirme prin monitorizare faptul că exfiltratiile din iaz de decantare a sterilelor sunt 
reţinute de SCD. Dacă în puţurile de monitorizare sunt detectaţi indicatori hidrochimici în 
concentraţii care depăşesc valorile standard, recuperarea apelor subterane va deveni o 
componentă a sistemului de colectare a exfiltraţiilor, iar apa din exfiltraţii interceptata in 
puţurile de recuperare va fi pompată înapoi în iazul de decantare a sterilului. Lunar se va 
masura nivelul apei si se vor recolta şi analiza probe de apă din puţuri la indicatorii din gama 
„ape tehnologice”. 

Punctele de monitorizare, gamele de indicatori şi frecvenţa de monitorizare pentru 
diferite faze ale Proiectului sunt centralizate în Tabelul 4.1-24. 
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Tabel 4.1-24. Sumarul punctelor de monitorizare, gamelor de indicatori şi a frecvenţei 
de monitorizare 

Secţiune Gama de indicatori Faza proiectului Frecvenţa 
Puncte de monitorizare a debitului apei de suprafaţă 
Arieş - Câmpeni  Toate 1 
Abrud - Abrud  Toate 1 
AW01  Toate din oră în oră 
R085  Toate zilnic 
RW01  Toate din oră în oră 
CW01  Toate din oră în oră 
Puncte nodale pentru 
bilanţul apelor 

 Pe toata durata de functionare debite totale 
zilnice 

Puncte de monitorizare a calităţii apei de suprafaţă 
S003 Condiţiile iniţiale Toate lunar 
S004 Condiţiile iniţiale Toate lunar 
S008 Condiţiile iniţiale Toate lunar 
S009 Condiţiile iniţiale Toate lunar 
S012 Condiţiile iniţiale Toate lunar 
S013 Condiţiile iniţiale Toate lunar 
S014 Condiţiile iniţiale Toate lunar 
R085 Condiţiile iniţiale Toate / 2 lunar 
Puncte de monitorizare a apei subterane 
Puţuri de monitorizare aval 
de SCD 

Ape tehnologice şi nivel 3 lunar 

Puncte de monitorizare a apei tehnologice 
Punct de evacuare în iazul 
de decantare 

Ape tehnologice Pe toată durata de funcţionare o data pe 
schimb 

Iaz de decantare Ape tehnologice De la construcţie până la 
închidere 

o data pe zi 

Iaz SCD Ape tehnologice De la construcţie până la post-
închidere 

săptămânal 

Intrare în celulele de epurare Ape tehnologice De la testare până la post-
închidere 

o data pe zi 

Ieşire din celulele de 
epurare 

Ape tehnologice De la testare până la post-
închidere 

o data pe zi 

Puncte de monitorizare ape acide 
Punctul de evacuare în 
Valea Roşiei 

Ape acide Pe toată durata de funcţionare o data pe zi 

Punctul de evacuare în 
Valea Cornei 

Ape acide Pe toată durata de funcţionare o data pe zi 

Iazul Cetate  Ape acide Toate o data pe zi 
Lacul de cariera Cetate Ape acide Ultimii ani de exploatare până la 

post-închidere 
o data pe zi 

Puncte de monitorizare a apei menajere 
Punct de intrare in sistemul 
de alimentare cu apa tratata 
pentru uz menajer  

Intrări menajer Cât va funcţiona lunar 

Punct de monitorizare a 
efluentului menajer epurat 

 Menajer ieşire Pe toată durata de funcţionare Lunar 

1 Frecvenţă conform înregistrărilor guvernamentale 
2 Până la inundarea carierei Cetate 
3 După detectarea in iazul SCD a poluantilor specifici apei din iazul de decantare 

 
Pentru monitorizarea calităţii si debitului apei de suprafata, se recomandată gama 

„condiţiilor iniţiale”. Punctele de prelevare sunt: 
 Priza de apă Arieş pentru determinarea calităţii captării si monitorizarea Arieşului în 

amonte de Abrud (S013) 

 Arieş în aval de confluenţa cu Abrudul (S014). Acest punct de prelevare ar putea fi 
mutat mai aproape de confluenţa cu Abrudul  pentru a oferi o indicaţie mai precisă a 
impactului Abrudului asupra râului Arieş şi pentru a fi mai apropiat de măsurătorile de 
debit de la Câmpeni. 
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 Calitatea pârâului Roşia amonte (R085) şi aval (S009) de punctul de evacuare R085 
nu poate fi monitorizată decât până când iazul Cetate va ajunge la nivelul galeriei 
714 

 Calitatea pârâului Corna aval de punctul de evacuare (S004) 

 Calitatea Abrudului în amonte de pârâul Corna (S003) şi calitatea între Roşia şi 
Corna (S008) şi între Roşia şi Arieş (S012). 

8.3 Monitorizarea debitului apelor de suprafaţă si monitorizare meteorologică  

Debitele apelor de suprafaţă şi condiţiile meteorologice sunt monitorizate prin 
procesele descrise în Manualul de operare al procesului de măsurare a debitului cursurilor 
de apă RMGC şi Manualul de operare a staţiei meteorologice a Proiectului, conform 
Secţiunii 5.1 a Planului de management de mediu şi social al Proiectului Roşia Montană 
(Planuri ESMS, Plan A). Rezultatele sunt păstrate în baza de date de mediu a RMGC. 

Punctele de monitorizare a apelor de suprafaţă sunt principalele puncte actuale în 
care este necesară monitorizarea continuă ( debite şi calitatea apei). Este necesară 
monitorizarea după cum arată Tabelul 4.1-25. 

 
Tabel 4.1-25. Puncte de monitorizare a debitului apei de suprafaţă 

Punct de monitorizare Frecventa Observatii 
Arieş  Conform programului de 

monitorizare a autorităţilor 
guvernamentale de la Câmpeni 

Evaluarea impactului captării 

Abrud  Conform programului de 
monitorizare a autorităţilor 
guvernamentale de la Abrud 

 

Abrud - bazinul superior AW01 - orar  
Roşia – amonte de Proiect R085 - zilnic  
Roşia – aval de Proiect RW01 - orar  
Corna – aval de Proiect CW01 - orar  
Puncte nodale pentru bilanţul 
apelor 

Debite totale zilnice Verificare proces / bilanţul apei  

 
Pentru a ţine seama de schimbările climatice (v. Sub-secţiunea Meteorologie şi 

Anexa 4.1B) şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi capacităţii de predicţie o dată cu îmbunătăţirea 
volumului de date şi a tehnicilor de modelare, Planul de gospodărire a apelor pentru Proiect 
va trebui să conţină prevederea analizei permanente a stadiului cunoaşterii în domeniul 
schimbărilor climatice astfel încât, orice implicaţii asupra conceptului sau gestionării 
instalaţiilor să poată fi identificat de îndată şi rezolvat la timp. 
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Anexe 


