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1 Introducere  
 

Prezentul document prezintă în rezumat condiţiile hidrogeologice de referinţă în 
zona în care este amplasat proiectul Roşia Montană (Proiectul).  Obiectivele acestui 
document sunt prezentate mai jos: 
• Prezentarea in rezumat a fiziografiei şi geologiei Proiectului şi zonei aferente;  

• Prezentarea cadrului hidrogeologic al Proiectului, inclusiv un sumar al activităţilor 
desfăşurate in teren precum şi datelor rezultate şi a modelului hidrogeologic la nivel 
conceptual.  

Informaţiile cuprinse în acest document au fost centralizate din documentele 
existente (v. Secţiunea 5) şi din datele culese pe parcursul cercetărilor efectuate in teren 
in 2003. Detalii suplimentare cu privire la fiecare temă în parte pot fi găsite în 
documentele sursă citate în Secţiunea 5. 
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2 Context geografic 
 

Proiectul este situat in vecinătatea localităţii Roşia Montană, judeţul Alba, 
România, la aproximativ 80 km nord-vest de reşedinţa de judeţ Alba Iulia, şi la 85 km 
nord-est de municipiul Deva, în partea central-vestică a Românie.  Această regiune a 
Munţilor Apuseni şi Metaliferi din Transilvania este cunoscută sub numele de 
„Patrulaterul Aurifer”.  Mai precis, Proiectul se află în zona minieră Roşia Montană, 
imediat la nord-est de oraşul Abrud, din Munţii Apuseni, în apropierea izvoarelor 
pâraielor Corna, Sălişte şi Roşia.   

 Valea Corna curge spre sud-vest, vărsându-se în râul Abrud în imediata 
apropiere a oraşului Abrud, în amonte de acesta, iar văile Sălişte şi Roşia Montană curg 
spre vest, locul de vărsare în râul Abrud fiind situat  în aval.   Zona este caracterizată de 
un relief muntos cu pante moderate, porţiunile înalte ale zonei miniere situându-se la o 
altitudine cu puţin peste 1000 m, iar porţiunile joase sub altitudinea de 700 m.  Un plan 
general al zonei Proiectului la nivelul anului 2004, ca şi suprafeţele sub-bazinelor 
hidrografice este prezentat în Figura 2-1, Condiţii existente şi suprafeţele subbazinelor 
hidrografice.  Planul de dezvoltare a amplasamentului pentru anul al 7-lea este prezentat 
în Figura 2-2, Condiţile existente în anul 7 şi suprafeţele bazinelor hidrografice. 

După cum este prezentat în aceste figuri, în fiecare vale există sau vor exista 
următoarele elemente ale Proiectului:  

 

• Valea Roşiei – Această vale cuprinde carierele Cârnic şi Cetate şi haldele de steril 
corespunzătoare.  După dezvoltarea Proiectului, acest bazin va conţine cele patru 
cariere propuse (Cetate, Cârnic, Orlea şi Jig), halda de roci sterile Cetate, Iazul şi 
barajul de captare a apelor de la Cetate şi latura nord-estică a amplasamentului 
uzinei.  Ca urmare a lucrărilor de nivelare planificate, apele de pe întregul 
amplasament al uzinei se vor scurge în valea Roşiei. 

• Valea Săliştei – În prezent, în această vale se află Iazul de decantare Sălişte, utilizat 
pentru depozitarea sterilelor rezultate în urma procesării minereului în uzina de 
procesare actuală.  Această instalaţie nu constituie element în Proiectul propus.  
Această vale mai conţine şi porţiunea de sud-vest a amplasamentului uzinei şi 
eventual depozitul de sol vegetal propus sa fie amplasat în zona adiacentă haldei de 
minereu sărac.  Însă, după nivelarea suprafeţei amplasamentului uzinei, apele se vor 
scurge în valea Roşiei.  

• Valea Cornei – Această vale conţine halda de steril din Cârnic, iazurile de colectare a 
apelor de infiltraţie din Cârnic şi iazul de decantare a sterilelor(TMF), cuprinzând 
iazul de decantare, barajul de steril şi sistemul secundar de retenţie (SCS).   
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Figura 2.1. Condiţii existente şi suprafeţele bazinelor 
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Figura 2.2. Condiţii existente în anul al 7-lea şi suprafeţele bazinelor 
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3 Contextul geologic 
Contextul geologic, în general relevant pentru condiţiile apei subterane din zona 

Proiectului, este prezentat în cele ce urmează.  Alte informaţii geologice sunt prezentate 
în textul EIM, la Secţiunile 4.4:Solul şi 4.5:Geologia. 

3.1 Geologia suprafeţei 

Geologia suprafeţei neperturbate din zona Proiectului constă predominant din 
aluviuni, coluvii şi aflorimente de roci.  Depozitele neconsolidate pot atinge grosimi  până 
la 12 m pe fundul văilor şi de 3 până la 10 m pe versanţii văilor.  Aceste materiale 
neconsolidate din zona proiectului sunt constituite în principal din  depozite aluvionare 
cuaternare pe fundul văilor şi soluri coluviale pe versanţi.  Depozitele aluvionare situate 
pe fundul văilor conţin diverse tipuri de sedimente mergând de la argile prăfoase până la 
intervale limitate de nisip curat, pietriş şi bolovăniş într-o matrice de granulaţie fină, mai 
ales în albiile pârâurilor.   

Materialul clasificat drept coluviu este un amestec de coluviu adevărat (o masă de 
sol şi fragmente de roci derivat prin uzură şi mişcarea de alunecare pe pantă) şi reziduuri 
de sol adânc rezultat in urma alterării pe loc a rocii de bază generatoare de sol şi argilă 
prăfoasă nelitificată.  Solurile coluviale şi reziduale de pe versanţii văilor pot avea grosimi 
până la 10 m.  Tipurile predominante de sol din aceste depozite au un caracter argilos cu 
granulaţie fină şi coeziv.   Depozitele coluviale domină expunerea superficială din valea 
Cornei.  Există de asemenea, în porţiunile din amonte ale Văii Corna, depozite de steril 
formate pe parcursul activităţilor miniere istorice.  Geologia suprafeţei văii Roşia este 
similară cu cea a văii Corna, dar  materialele ce constituie suprafaţa prezintă un grad mai 
ridicat de perturbare şi sunt  variabile datorită activităţilor miniere existente, a gradului 
mai mare de habitare şi variabilităţii mai mari a geologiei rocilor de bază.   

Aflorimentele de roci, constând de obicei din unităţi de şisturi argiloase şi/sau 
gresii, apar din loc în loc pe crestele de pe versanţii văilor.  În plus, crestele, aflate la 
altitudini mai mari, sunt adesea acoperite de andezite de origine vulcanică.  Aflorimentele 
de roci vulcanice sunt mai frecvente în valea Roşiei. 

3.2 Geologia rocii de bază 

Geologia rocii de bază din zona proiectului influenţează curgerea apei subterane 
datorită proprietăţilor sale de transmisie a apei şi deoarece acţionează ca material sursă 
pentru solurile purtătoare de freatic şi unităţile coluviale.  Ca atare, în continuare este 
prezentată descrierea geologiei generale a rocii de bază din regiunea proiectului.  Figura 
3-1, Harta geologică a amplasamentului, prezintă o hartă  geologică simplificată a zonei 
Proiectului.  O discuţie detaliată privind geologia din zona Proiectului este prezentată în 
Secţiunea 4.5, Geologia, din Raportul EIM.  Caracteristicile geologice cu cea mai mare 
semnificaţie pentru cursurile de apa din zona Proiectului, sunt discutate pe scurt în cele 
ce urmează. 

Roca de bază din zona Proiectului, în afara zonei de extracţie şi a 
amplasamentele principalelor instalaţii auxiliare ale Proiectului constau în mare parte din 
depozite sedimentare cretacice, predominant şisturi argiloase negre cu intercalaţii de 
gresii şi unele conglomerate interpretate ca secvenţă de fliş.  Corpurile de rocă vulcanică 
şi brecie freato-magmatică din perioada terţiară târzie (Neogen) au intrus şi acoperit 
unităţile sedimentare în zona Proiectului.  Mineralizaţia este strâns asociată cu corpurile 
de brecie freato-magmatică şi de intruziunile de dacit. 
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În continuare sunt prezentate rocile nemineralizate din zona Proiectului. 

• Şisturi argiloase negre - această secvenţă sedimentară de vârstă cretacică, descrisă 
şi ca fliş sau şist marnos argilos, constă de obicei din straturi intercalate de şisturi 
negre şi gresii cu granulaţie fină până la medie.  Local, sunt de asemenea prezente 
strate subţiri de conglomerate.  Unitatea se caracterizează prin filonaşe de calcit în 
stratele de gresie, orientare variabilă a stratelor şi unele zone slabe şi/sau breciate.   
Această unitate cuprinde roca de bază specifică pentru cea mai mare parte a zonei 
proiectului din afara zonei de extracţie şi formează baza pentru instalaţiile propuse 
pentru TMF, SCS şi barajul de captare a apelor de la Cetate. 

• Brecia intracraterială – sub formă de microconglomerate şi gresii grosiere tufacee, 
descrise ca vulcanoclaste cu granulaţie medie (respectiv roci sedimentare compuse 
mai ales din particule de origine vulcanică) din perioada terţiară târzie (neogen).  
Breciile intracrateriale sunt în general masive.  Brecia intracraterială poate fi 
mineralizată în anumite porţiuni din valea Roşiei şi ea poate reprezenta o rocă gazdă 
importantă pentru minereu.  Unele brecii intracrateriale sunt prezente la  partea 
superioară a văii Corna, unde se învecinează cu zona puternic mineralizată. 

• Aglomerate andezitice – această rocă a fost cartata în mai multe locaţii  de la 
izvoarele văii Corna şi pe creasta dintre văile Cornei şi Săliştei, dar se află în afara 
perimetrului planificat pentru TMF.  Aflorimente întinse de andezit apar pe crestele de 
nord şi de est care înconjoară valea Roşiei.  (Termenul aglomerate denotă o 
asamblare haotică de material piroclastic grosier, angular.) 

Deşi nu este considerat un tip de rocă primar, există local blocuri de calcar izolate 
(olistolite) ce au fost observate imediat în amonte faţă de linia centrală a barajului TMF şi 
în apropiere de contrafortul drept.  Pe baza forajelor şi cartării amplasamentului, blocurile 
de calcar nu sunt considerate înrădăcinate şi nu se preconizează existenţa unei 
formaţiuni carstice.  

Mineralizaţia din valea Roşiei este cantonată în dacitele care au fost intruse  în 
breciile intracrateriale şi alte brecii freato-magmatice.  Sunt prezente de asemenea zone 
relativ minore de roci sedimentare mineralizate (v. pentru detalii Secţiunea 4.5, 
Geologia).  

3.3 Geologia zonei Valea Corna 

Elementul principal al Proiectului din valea Corna va fi TMF.  De aceea, o mare 
parte a caracterizării geologice s-a axat pe trăsăturile principale ale acestui element al 
proiectului.  A fost evaluată în detaliu mai ales zona barajului TMF (sau barajul Corna).  
Ca urmare a evaluărilor, poziţia planificată a fost mutată cu circa 150 m mai spre amonte.  
O mare parte a discuţiei de mai jos pune accentul pe rezultatele cercetărilor efectuate în 
vechiul amplasament şi se preconizează că geologia existentă în noul amplasament nu 
diferă semnificativ de cea veche.  O evaluare detailată a noului amplasament va fi 
efectuată în cadrul proiectului tehnic de detaliu final. 

Roca de bază în zona barajului TMF este o secvenţă de şisturi foliate (negre) cu 
intercalaţii de gresii şi brecii şistoase.  În unitatea de şist a fost observată argilă 
proaspătă, neconsolidată, de regulă cu grosimi de 15 la 30 cm, în amestec cu material 
granular (argilă de falie, brecie şi/sau rocă de bază alterată). În Figura 3.2, Profil 
Geologic Schematic longitudinal al barajului de steril, este reprezentată o secţiune 
geologică generalizată a văii Corna . 

În urma analizării geologiei văii Corna s-a constatat că roca de bază de pe 
versanţii estici şi vestici şi din lunca din apropierea barajului TMF propus constă mai ales 
din şisturi cretacice cu clivaj, intercalate cu gresii cu granulaţie mare şi ciment calcaros. 
Şisturile şi, mai adesea, gresiile grosiere, conţin fracturi înguste şi suprafeţe de clivaj, cu 
deschideri de maxim un milimetru, majoritatea cimentate cu calcit.  Unitatea de  şisturi 
prezintă înclinaţii de 30 până la 55 de grade spre sud. 
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Figura 3.1. Harta geologică a amplasamentului proiectului 
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Figura 3.2. Profil Geologic Schematic longitudinal al barajului de steril 

 
În această unitate au fost observate strate micro-cutate intens, cu structură 

aleatorie şi uneori, cu resturi de rocă asemănătoare breciei, tipice unei secvenţe de fliş 
tectonic.  Figura 3.3, Secţiuni transversale hidrogeologice, prezintă câteva secţiuni 
transversale specifice văii Corna care ilustrează adâncimea rocii de bază şi alte trăsături.  
S-a constatat, de asemenea, că în vale sunt prezente două unităţi de şisturi negre din 
subdiviziuni cretacice diferite.  Unităţi din cretacicul superior (Maastrichtian) şi inferior 
(Albian) se află în partea de sud-est şi respectiv de nord-vest a văii (v. Figura 3.2). 

În acest complex de roci sunt prezente, la nivel regional, blocuri de calcar de 
diferite mărimi.  În literatura geologică aceste blocuri exotice poartă numele de olistolite.  
Un olistolit de mari dimensiuni se află pe versantul drept în apropierea amplasamentului 
propus pentru barajul iazului de decantare al sterilelor, la cota de aproximativ 800 m, 
după cum indică cele două aflorimente de calcar distincte din zonă. Blocurile de calcar nu 
sunt înrădăcinate şi nu au fost observate formaţiuni carstice (de ex. doline, grote sau 
scurgeri de apă subterană). 

A fost efectuat un studiu de aeromagnetometrie  prin survolarea blocului Roşia 
Montană – Bucium (RSG, 2001).  Interpretarea rezultatelor studiului a scos în evidenţă 
numeroase trăsături lineare, interpretate ca falii.  Rezultatele studiului au scos în evidenţă 
două seturi conjugate de falii având direcţii  predominant nord-nord-vest  şi est-nord-est.  
De asemenea, poate fi trasat un set mai vechi de falii, cu orientare nord-sud care pare 
asociat mineralizaţiei.   Un foraj înclinat trasversal pe una din faliile interpretate cu 
direcţia nord-nord-est, din partea de jos a văii a avansat până la adâncimea de 90 de 
metri (pe înclinare) cu scopul de a defini prezenţa şi starea acestei falii potenţiale.  A fost 
întâlnită o zonă de forfecare constând din brecie cu granulaţie grosieră (diferită de rocile 
de deasupra şi de dedesubt) identificată ca fiind mai probabil o falie minoră.  În urma 
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efectuării acestui foraj, s-a realizat o bună recuperare a carotei şi zona brecifiată a fost 
testată cu pacherul pentru a evalua proprietăţile sale hidrogeologice, descrise în 
Secţiunea 4.1 a raportului. 

3.4  Geologia zonei Valea Roşiei  

Valea Roşiei conţine cea mai mare parte a secvenţelor vulcanice  alterate şi 
mineralizate în care este cantonat zăcământul.  Acestea sunt corpuri de dacit şi brecii 
vulcanice de diferite tipuri.  Stratul de decopertă din zona barajului de captare a apelor 
din Cetate este format predominant din soluri reziduale şi /sau coluviale cu grosimi ce 
variază între aproximativ doi până la şapte metri.  Aluviunile din vale constau mai ales din 
praf argilos/ argile prăfoase, fie ca principal constituent, fie ca matrice într-o fracţiune mai 
grosieră de pietriş şi prundiş sau bolovăniş.  Figura 3-3, Secţiuni hidrogeologice 
transversale, prezintă o secţiune transversală  geologică a amplasamentului barajului din 
Cetate.  Roca de bază în zona barajului din Cetate constă în principal din şisturi negre cu 
intercalatii de gresii.Carotele recuperate din forajele realizate pe amplasamentul barajului 
de captare a apei din Cetate au indicat existenţa predominantă a gresiilor cu intercalaţii 
de şisturi mergând spre şisturi cu intercalaţii de gresii.  Roca de bază este puternic 
alterată supergen şi fracturată pe primii patru până la opt metri, devenind mai 
competentă odată cu adâncimea.  
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Figura 3.3. Secţiune hidrogeologică transversală 
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4 Contextul hidrogeologic 
 

Acest capitol descrie contextul hidrogeologic al Proiectului Roşia Montană.  În 
primul rând sunt descrise sursele de date fizice utilizate pentru caracterizarea condiţiilor 
hidrogeologice (Secţiunea 4.1, Surse de date).  Rapoartele care au contribuit la crearea 
bazei de date sunt prezentate în Secţiunea 5.  Se face apoi descrierea generală a 
principalelor unităţi hidrogeologice (Secţiunea 4.2, Unităţi hidrogeologice generale).  În 
continuare sunt prezentate datele privind alimentarea şi evacuarea apelor subterane, 
care ajută la identificarea condiţiilor hidrogeologice de curgere (Secţiunea 4.3, 
Alimentarea şi evacuarea apelor subterane).  Secţiunea 4.5, Modelul hidrogeologic, 
prezintă modelul hidrogeologic generalizat al zonei Proiectului.  Acest model oferă o 
vizualizare a modului în care se deplasează apa subterană în cadrul hidrogeologic 
general al amplasamentului.  

4.1 Surse de date  

Hidrogeologia zonei Proiectului a fost analizată în primul rând prin programe 
extensive de foraj efectuate pe amplasament în 2000 şi 2003. 

 Programul de foraje din 2000 a constat din 100 de găuri de sondă realizate în 
următoarele zone: 
• Amplasamentul uzinei de procesare; 

• Zona carierelor;  

• Valea Corna (zonele propuse pentru TMF şi SCS); 

• Haldele de steril Cârnic şi Cetate; 

• Zona pentru  infrastructură, inclusiv zona baraj pentru managementul apelor (baraj 
Cetate), drumuri de acces în amplasament şi viitoarele drumuri ocolitoare;  

• Zonele carierelor de agregate. 

Patruzeci şi şapte dintre aceste foraje au fost finalizate ca piezometre de 
monitorizare a nivelului apei subterane.  Aceste piezometre au fost instalate în stratul 
superior şi în roca de bază după cum urmează: 
• 14 piezometre în zona amplasamentului uzinei de procesare; 

• 15 piezometre în zona amplasamentului iazului de decantare a sterilelor; 

• 7 piezometre în zonele pentru infrastructură; 

• 11 piezometre în zona amplasamentelor haldelor de steril. 

În timpul forării au fost efectuate 39 de teste cu pacherul pentru a se estima 
conductivităţile hidraulice în roca de bază.  În plus, după amenajarea piezometrelor, au 
fost efectuate 45 de teste prin urmărirea ratei de creştere a nivelului apei după coborârea 
bruscă a acestuia prin evacuarea unei cantităţi de apă  sau pompare  în piezometrele din 
valea Cornei, în zonele haldelor de steril şi în cele de infrastructură. 

O nouă investigaţie geotehnică a avut loc în 2003. În timpul acestei investigaţii, au 
fost efectuate următoarele lucrări: 
• au fost efectuate si probate 15 foraje (testate cu penetrare standard si foraje cu 

carotaj continuu) în zona barajului TMF (Corna) (7), zona SCS (4) şi zona barajului 
Cetate (4); 

• au fost efectuate 137 teste cu apă sub presiune în roca de bază din zonele axului 
central al barajelor TMF, SCS şi Cetate;  
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• Probele de sol şi rocă au fost trimise la laborator pentru teste geotehnice, incluzând 
teste pentru stabilirea caracteristicilor triaxiale, de consolidare şi a indicatorilor de 
bază; 

• au fost instalate 17 piezometre în zona amplasamentului uzinei de preparare;  

• piezometre în zona amplasamentului TMF. 

Nivelul apei a fost măsurat în piezometre de două ori pe săptămână începând din 
aprilie 2002. Aceste date privind nivelul apei au fost utilizate pentru generarea unei hărţi 
potenţiometrice a suprafeţei acviferului liber (freatic) cu ajutorul cotelor de nivel a apei 
măsurate la 7 şi 8 ianuarie 2004. Aceste date au fost utilizate pentru a construi harta 
potenţiometrică de suprafaţă pentru ilustrarea condiţiilor de curgere în regim freatic.  
Această hartă este prezentată ca Figura 4-1, Conturul pânzei freatice – la scara 
amplasamentului. De asemenea, s-au obţinut - cu ajutorul acestor date şi sunt prezentate 
în Anexa A - hidrografele pentru perioada aprilie 2002 mai 2002.   

4.2 Unităţi hidrogeologice generale 

Unităţile stratigrafice primare şi proprietăţile hidrogeologice specifice acestora sunt 
centralizate în Tabelul 4.1. Unităţi stratigrafice primare şi proprietăţile lor hidrologice şi  sunt 
descris mai pe larg în secţiunea de faţă.  

Tabelul 4-1. Unităţi stratigrafice primare şi proprietăţile lor hidrologice 
Unitate stratigrafică Descriere Proprietăţi hidrogeologice 

Aluviuni  

(albii de pârâu şi lunci) 

Depozite de argile prăfoase şi praf 
argilos cu cantităţi foarte variabile şi 
localizate de pietriş şi prundiş.  
Cuprinde strate de nisip curat şi 
pietriş în albiile pâraielor, late de 10-
80 m şi adâncimi de până  la 12 m, 
observate mai ales în valea Corna. 

Zonele de nisip şi pietriş curat 
funcţionează ca strat acvifer local.  
Conductivitatea hidraulică medie este 
relativ mare, fiind cuprinsă în intervalul 
2 x 10-4 până la 3 x 10-2 cm/s. 

Coluviu (cu sol) 

(versanţii văilor) 

 

Mai ales praf argilos şi argile 
prăfoase cu cantităţi de nisip şi 
pietriş în strate de 3 până la 10,5 m 
grosime. 

Capacitate scăzută de cantonare a 
apei. Conductivitate hidraulică medie 
de aproximativ 1 x 10-6 cm/s. 

Rocă de bază superioară 
(şist marnos) 

Strate intercalate de şisturi 
argiloase, gresii, brecii şi argilă de 
falie foarte alterate supergen şi 
fracturate în primii 40 de metri.  
Localizat imediat dedesubtul 
stratului  cu aluviuni din luncă şi al 
coluviului de pe versanţi. 

În general, purtător de apă numai în 
reţeaua de fracturi şi are doar o 
capacitate regională scăzută. Poate fi 
însă moderat purtător de apă prin fisuri 
şi plane de stratificaţie. Conductivitate 
hidraulică are valori cuprinse intre 1 x 
10-5 până la 1 x 10-4 cm/s. 

Rocă de bază inferioară 
(şist marnos) 

Devine mai competentă o dată cu 
adâncimea. Roca de bază inferioară
este formată din intercalaţii de 
şisturi argiloase şi gresii cu 
intercalatii minore de argile şi brecii. 

Capacitate scăzută în afara unor fisuri 
izolate, reţele de fracturi sau zone de 
forfecare. Conductivitate hidraulică de 
la 6 x 10-7 cm/s până la 1 x 10-5 cm/s. 

Dacite şi andezite  Rocă de bază în general 
competentă. 

Capacitate scăzută în afara unor reţele 
de fracturi sau zone de falie.  Nu au 
fost instalate piezometre în acest tip de 
rocă.  Caracterizat ca unitate cu 
conductivitate hidraulică slabă de (< 1 x 
10-5 cm/s). 

Brecie intracrateriala şi  
brecie neagră 

Rocă tipic moale  Curgere limitată care poate avea loc pe 
fracturi sau zone de permeabilitate 
mărită formate natural.  Conductivitate 
hidraulică slabă (< 1 x 10-5 cm/s). 

 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de  condiţii initiale hidrogeologice
 

Secţiunea 4: Contextul hidrogeologic 
Pagina 21 din 33 

Figura 4.1. Conturul apei freatice – la scara amplasamentului 
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Aluviuni 

Aluviunile apar de-a lungul fundului văilor, pe porţiunea ocupată de actualele albii 
ale pâraielor.  Aceste depozite aluvionare de suprafaţă, în văile pâraielor, ajung la 
grosimi de 12 metri şi pot funcţiona ca acvifer local, cu conductivitate hidraulică locală 
ridicată.  Conductivitatea hidraulică a depozitelor de aluviuni a fost estimată ca fiind 
relativ mare, de până la 1 x 10-2 cm/s. Au fost efectuate teste de pompare în cinci 
piezometre din bazinul TMF.  Două piezometre din zona amplasamentelor depozitelor de 
sterile, au fost testate în vederea estimării conductivităţii hidraulice prin urmărirea ratei de 
creştere a nivelului apei după scăderea acestuia în urma evacuării bruşte a unei cantităţi 
de apă.  În zona amplasamentului iniţial al barajului TMF, toate cele cinci piezometre s-
au aflat în apropierea axului barajului principal sau, a celui secundar de retenţie.  În 
fiecare piezometru au fost efectuate mai multe teste.Pe baza acestor teste, 
conductivităţile  hidraulice au fost estimate a fi cuprinse  între 2 x 10-4 şi 3 x 10-2 cm/s. 
Şanţul transversal al barajului de amorsare va fi excavat prin acest material şi va fi 
ancorat în roca de bază constituită din şisturi.  Astfel,  se va asigura limitarea exfiltraţiilor 
prin barajul iazului de decantare a sterilelor. 

 
În zona haldei de steril Cârnic s-a efectuat un test de pompare şi unul cu 

urmărirea ratei de creştere a nivelului apei după evacuarea bruscă a unei cantităţi de 
apă.  În zona haldei de steril Cetate au fost efectuate trei teste hidraulice cu nivel 
superior constant şi două teste hidraulice cu creştere de nivel superior.  Conductivităţile 
hidraulice medii ale acestor puţuri au fost 4 × 10-3 cm/s (nisip prăfos) şi 4 × 10-5 cm/s (praf 
argilos/praf nisipos).  

 

Depozite Coluviale 

Depozitele coluviale sunt în general prezente în văi, cu excepţia zonelor unde 
roca aflorează 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 adevărat (o masă de sol şi roci depozitate prin acţiunea apei şi/sau 
alunecarea în masă pe versanţi) şi reziduuri de rocă de bază sau sol (respectiv rocă de 
bază complet alterată supergen sub formă de sol sau reziduuri nelitificate).  Coluviul 
observat avea grosimi de 3,0 până la 10,5 m.   

Primii 10 până la 40 de centimetri (în medie 15 cm) constau de obicei din sol 
vegetal bogat în substanţe organice cu rădăcini sub care urmează argilă prăfoasă până 
la praf argilos ca matrice, cu cantităţi variabile de nisip şi fragmente de roci de 
dimensiunea pietrişului.  Caracterul argilos şi  granulaţia fină a coluviului derivă din 
şisturile ce constituie roca de bază care se extinde în întreaga zonă, cu excepţia zonei 
intens mineralizate şi a zonei de exploatare  propusă.  Fragmentele de rocă conţinute în 
matricea argiloasă constau de obicei din gresie şi/ sau şist argilos.  

Coluviul este materialul preferat pentru perimetrul iazului de decantare a sterilelor, 
aşa cum s-a determinat pe baza testelor hidraulice, datorită permeabilităţii sale reduse de 
ordinul a 1 x 10-6 cm/s. Această permeabilitate redusă este rezultatul conţinutului argilos 
cu granulaţie fină al materialului.  Acest caracter granular fin este moştenit de la şisturile 
negre care reprezintă roca de bază dominantă in cea mai mare parte a amplasamentului. 

 
Şisturile argiloase  

Şisturile argiloase cretacice se întâlnesc in cea mai mare parte a 
amplasamentului. În acest şist sunt intercalate strate de gresii cimentate şi conglomerate, 
dar acestea nu au continuitate laterală sau verticală şi nu sunt considerate unităţi 
semnificative purtătoare de apă, în afara straturilor superioare, alterate supergen. Valorile 
conductivităţii hidraulice în unitatea de şist au fost estimate între 6 × 10-7 cm/s şi 4 × 10-4 
cm/s. Conductivitatea hidraulică scade în general cu adâncimea până la valori măsurate 
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sub 1 × 10-5 cm/s la adâncimi mai mari de circa 25 m sub nivelul solului in Cetate şi SCS 
şi de 40 m sub nivelul solului în zona TMF.  

 

Dacite / andezite/ brecii 

Roca de bază din apropierea carierelor Cetate şi Cârnic este drenată datorită 
lucrărilor subterane existente.  Nu au fost instalate piezometre în zona actualei exploatări 
miniere, deoarece lucrările subterane existente au modificat substanţial condiţiile naturale 
ale apei subterane.  Însă, aceste tipuri de roci (dacite, andezite, brecii) sunt descrise ca 
având o permeabilitate scăzută şi deci un potenţial redus de alimentare a apei subterane.  

 

4.3 Alimentarea şi evacuarea apelor subterane 

Alimentarea  

Principala sursă de alimentare a apei subterane pe amplasamentul Proiectului 
este apa din precipitaţii.  Amplasamentul se află într-o regiune climatică clasificată drept 
temperat-continentală cu influenţe topografice puternice.Iernile sunt reci cu căderi de 
zăpadă ce durează între patru şi şase luni pe an. În medie 76% din precipitaţii se produc 
sub formă de ploaie şi 24% sub formă de zăpadă.  Ninsorile au loc în lunile de iarnă şi nu 
contribuie la scurgerile de suprafaţă decât în aprilie şi mai.  Căderile cele mai abundente 
de precipitaţii au loc în lunile de vară.  Precipitaţiile medii în perioada cuprinsă intre anii 
1965 - 2003 au fost de aproximativ 700 - 780 mm (Institutul Naţional de Meteorologie şi 
Hidrologie (INMH), 2002). 

 
Evacuarea 

Evacuarea apei subterane se produce în principal sub formă de izvoare şi debite 
de bază în pâraie în cadrul celor două bazine primare. După  cum se va detalia în 
secţiunea următoare, pâraiele se alimentează cu apă subterană ca rezultat al 
permeabilităţii scăzute a unităţilor geologice şi curgerii convergente a apei subterane.  
Debitele medii ale pâraielor din văile Roşia, Corna şi Sălişte în perioada 2001 – 2003 au 
fost de 0,16, 0,07 şi 0.16 m3/s, măsurate la stăvilarele permanente.  O reţea întinsă de 
lucrări miniere subterane ce sunt interconectate acţionează ca sistem de drenaj pe cursul 
superior al văii Roşiei.  Acest sistem de drenaj se evacuează în galeria 714 şi apoi în 
pârâul Roşia, la aproximativ 500 m amonte de Barajul de captare a apelor Cetate, după 
cum se observă în Figura 4-2.  Aceste galerii subterane vor realiza legătura hidraulică 
între  toate carierele propuse, eventual cu excepţia celei de la Jig.  

Pe amplasamentul minei şi în imediata sa vecinătate nu există puţuri de apă  cu 
debit abundent.  Activitatea minieră actuală primeşte apă din surse de alimentare de la 
suprafaţă. 

4.4 Condiţii hidrogeologice specifice amplasamentului 

Datele colectate în programul de foraje au fost utilizate pentru evaluarea 
condiţiilor hidrogeologice din trei zone specifice: 
• Zonele TMF şi SCS (Valea Corna); 

• Zona amplasamentului uzinei de procesare ;  

• Zona barajului de captare a apelor de la Cetate (valea Roşiei). 

Rezultatele datelor colectate din aceste zone sunt descrise în următoarele 
secţiuni. 
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4.4.1 Zona de management al sterilelor de procesare 
Roca de bază din şisturi argiloase din zona TMF şi SCS a fost caracterizată şi 

desemnată ca rocă de bază superioară şi inferioară.  Aceste intervale au fost 
caracterizate pe baza diferenţelor in conductivitatea hidraulică măsurată  precum şi a 
calităţii rocii desemnate (RQD) şi al recuperajului în carote.  Pe baza forajelor efectuate 
pe amplasamentul iniţial al barajelor, stratul superior al rocii de bază este de obicei gros 
de 8 până la 40 m.  În plus, a fost identificat un al treilea strat, roca de bază alterată 
supergen, în stratul superior, dar numai în zona versanţilor dinspre nord-vest. Roca de 
bază alterată a fost observată în zona versanţilor dinspre nord-vest atât ai barajului de 
amorsare /TMF, cât şi ai celui al SCS şi are grosimi de 3 până la 20 m.  Conductivităţile 
hidraulice estimate pe baza testelor de presiune a apei şi RQD relativ şi recuperajul 
carotelor din fiecare unitate au fost următoarele: 
• Rocă de bază alterată - 5 x 10-5 la 2 x 10-4 cm/s, cel mai mic index RQD şi recuperaj 

al  carotelor 

• Rocă de bază superioară - 2 x 10-5 to 1 x 10-4 cm/s, cel mai mic index RQD şi 
recuperaj al  carotelor 

• Rocă de bază inferioară - 3 x 10-6 la 3 x 10-5 cm/s, cel mai mare index RQD şi 
recuperaj al carotelor  

Conductivitatea hidraulică a rocii de bază inferioare a fost măsurată anterior la 
valoarea  de 10-7cm/s. Se vor colecta date suplimentare pe noul amplasament al 
barajului, cu aproximativ 50 m spre amonte. 

Un foraj înclinat a fost efectuat în apropierea blocului mare de calcar ce coincide 
cu versantul nord-vestic (drept) al barajului TMF propus.  Cartările stratigrafice de la 
acest foraj indică litologia din acest punct ca fiind constituită din coluviu, conglomerate, 
calcar şi brecie.  Rezultatele testelor cu pacherul în acest foraj au indicat o conductivitate 
hidraulică de aproximativ 4,3 × 10-5 cm/s în conglomerat şi 1,0 × 10-3 cm/s în coluviul 
inferior. Este important de reţinut că această variaţie a conductivităţii hidraulice este 
localizată şi probabil nu influenţează semnificativ curgerea apei subterane în interiorul 
TMF.   

Un foraj a fost efectuat special pentru a intercepta una dintre faliile presupuse, 
aflată în lungul sau în apropierea axului văii Corna. Gaura de sondă a fost testată cu 
pacherul pe trei intervale.  Rezultatele acestei testări au indicat că zona de falie 
breciafiată are o conductivitate hidraulică de ordinul 10-6 cm/s. Acest lucru sugerează că 
falia constituie un element cu permeabilitate scăzută având o conductivitate hidraulică 
similară cu cea a rocii de bază din jur.  Falia este îngustă, nu prezintă o dilatare 
semnificativă şi nu creează o discontinuitate semnificativă.  

Nivelul freatic din aluviuni/coluviu apare în general la un metru sub nivelul solului 
pe fundul văii ajungând la 20 m sub nivelul solului pe creste.  Nivelul freatic din zona 
planificată pentru barajul TMF a apărut la 11 – 18 m sub nivelul solului în zona versanţilor 
şi la unu până la trei metri sub nivelul solului pe axul central.  Pe amplasamentul propus 
pentru SCS, nivelul freatic a fost întâlnit la doi-trei metri sub nivelul solului în apropierea 
versantului sud-estic (stâng) şi în punctele de pe axul central.  Pe versanţii văilor, apar 
numeroase exfiltraţii şi izvoare la contactul dintre unităţile geologice (ex. la contactul 
dintre coluviu şi roca de bază superioară). 

Datele culese în intervalul aprilie 2002 - ianuarie 2004 privind nivelul apei din 
piezometrele instalate în valea Corna (Anexa A) indică o stabilitate sezonieră a acestuia, 
deşi nivelul apei în unele piezometre a prezentat o oarecare variaţie în funcţie de 
anotimp.  Continuă să fie colectate datele privind nivelul apei în amplasament, acestea 
fiind utile pentru evaluarea în continuare a modificărilor stratului de apă freatică.  
Nivelurile apei măsurate în ianuarie 2004 au fost utilizate pentru construirea hărţii cu 
conturul apei freatice din zonă (Figura 4-1).   După cum arată această figură, direcţia 
predominantă de curgere a apei subterane este de sus în jos pe versanţii văilor şi în 
lungul axului văii.  Gradientul hidraulic din valea Corna (în şi în apropierea iazului de 
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decantare a sterilelor) variază  de la 0,08 la 0,40.  Gradientul mai mic este pe axul văii 
(de exemplu, în apropierea barajului propus), iar gradientul mai abrupt pe versanţii văii.  
Harta pânzei freatice indică de asemenea că pârâul care curge prin valea Cornei este un 
pârâu de colectare (de exemplu,  colectează apa din zona de saturaţie/apa subterană)  
tot timpul anului, în anii normali sau în cei cu precipitaţii abundente.  Acest model este 
specific văilor de munte cu rocă de bază cu permeabilitate redusă. 

Compararea nivelului apei din piezometre cu debitul pârâului a indicat existenţa 
unui răspuns (de până la un metru) a unor piezometre la perioadele de precipitaţii de 
scurtă durată.  De exemplu, s-a observat o ridicare a nivelului apei de până la un metru 
în piezometrul 02DH-C2-06/5 la o creştere a debitului de până la 0,3m3/s.  Invers, 
piezometrele 02DH-C2-12/12 şi 02DH-C2-12/29 nu au prezentat aparent nici o reacţie 
faţă de perioadele de precipitaţii.  Însă, lipsa de reacţie a unor piezometre poate fi 
determinată de diferenţa de timp dintre episoadele de precipitaţie şi momentul măsurării 
nivelului apei din piezometru (respectiv reacţia în puţ a apărut şi a dispărut înainte ca 
nivelul apei să fie citit). De asemenea, ar putea fi adevărat că precipitaţii de scurtă durată 
apar sub formă de şiroiri şi nu au o durată suficientă pentru a influenţa nivelul local al 
apei freatice.  Aceste date indică de asemenea că pârâul şi apa subterană din aluviuni 
sunt în general în legătură directă unul cu alta.  

O trăsătură a sistemului de curgere a apei subterane este prezenţa unui gradient 
hidraulic vertical de sus în jos în apropierea amplasamentului iniţial al barajului iazului de 
decantare a sterilelor.   Gradientul a fost măsurat prin compararea nivelului apei în 22 de 
perechi de piezometre închise individual pe înalţime aflate în această zonă.  Gradientul 
hidraulic vertical de sus în jos este ceva mai mare sub versantul drept (0,6, în jos), 
comparativ cu cel stâng (0,4, în jos), probabil datorită formaţiunilor diferite de rocă de 
bază din aceste puncte.  Gradientele verticale de pe axul văii Corna au fost următoarele: 
• 0,17 (în jos) în amonte faţă de amplasamentul propus pentru barajul iniţial al iazului  

• -0,01 (în sus)  la 0,04 (în jos) pe linia de centru a barajului iniţial  al iazului  

• -0,01 (în sus)  la 0,3 (în jos) aproape de linia de centru a SCS 

Semnificaţia gradientelor nu este clară şi ar putea fi pusă pe seama diferenţelor 
relative de conductivitate hidraulică, unde coluviul cu conductivitate mai scăzută menţine 
un nivel mai ridicat (de suprafaţă) ca răspuns la precipitaţii, de exemplu.  Vor fi generate 
date suplimentare care să confirme aceste informaţii pentru noul amplasament al 
barajului. 

 

4.4.2 Zona amplasamentului uzinei de procesare  
Nivelul freatic din zona uzinei de procesare a apărut în general în intervalul dintre 

sub un metru şi până la şapte metri sub nivelul terenului, cu o adâncime medie de 
aproximativ patru metri sub nivelul terenului.  Citirile  nivelului apei în ianuarie 2004 din 
piezometrele aflate în zona uzinei de procesare, precum şi nivelul apei înregistrat în iazul 
existent au fost utilizate pentru interpretarea conturului apei subterane libere din zona 
amplasamentului uzinei.  Pânza freatică din zona uzinei de procesare este prezentată în 
Figura 4-1. Contururile interpretate indică faptul că, exceptând o culme de la marginea 
vestică a amplasamentului uzinei, apa subterană curge spre nord, înspre axul văii Roşia.  
Gradientul hidraulic a fost estimat în ianuarie 2004 la valori între 0,1 – 0,2, cu excepţia 
zonei aflate de-a lungul cumpenei apelor, unde s-a situat la valori de ordinul 0,03cm/s.  

După cum arată conturul pânzei freatice apa subterană din partea de sud-vest a 
amplasamentului uzinei curge spre sud-vest pe axul văii Săliştei.  Linia despărţitoare 
dintre apa subterană care curge în direcţie nordică şi cea care curge spre sud-vest 
corespunde cumpenei apelor dintre bazinele hidrografice Roşia şi Sălişte.  Această 
despărţire a apelor subterane se va modifica foarte probabil spre sud-vest, similar cu 
cumpăna apelor dintre cele doua bazine, ca urmare a activităţilor de nivelare planificate 
în zona uzinei. 
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Datele privind nivelul apei colctate in perioada   aprilie 2002 ianuarie 2004 din 
piezometrele instalate în valea Corna (Anexa A) indică o stabilitate sezonieră a nivelului 
apei, deşi nivelul apei în unele piezometre a prezentat o oarecare variaţie sezonieră.  
Însă perioada de înregistrare din aceste piezometre este relativ scurtă şi s-ar putea să nu 
fie reprezentativă pentru modificările pe termen lung.  Pe amplasament continuă să fie 
colectate date privind nivelul apei, acestea fiind utile pentru evaluarea mai completă a 
modificărilor sezoniere ale suprafeţei piezometrice sau ca răspuns al nivelului apei la 
modificări de durată ale precipitaţiilor. 

 
4.4.3 Zona barajului de captare a apelor de la Cetate  

Au fost amplasate în total opt piezometre, în apropierea barajului de captare a 
apelor de la Cetate şi în zonele haldelor de steril de la Cetate care au fost utilizate pentru 
interpretarea modelului de curgere a apei subterane în valea Roşiei, după cum este 
prezentat în Figura 4-1.  Nivelul freatic a fost în general întâlnit în valea Roşiei între unu 
şi cinci metri sub nivelul solului. 

Contururile interpretate indică o direcţie variabilă de curgere a apei subterane 
(spre nord, sud şi vest) înspre axul văii.  Aceste date indică faptul că pârâul acumulează 
debit.  În zona barajului de captare a apelor din Cetate, nivelurile apei în ianuarie 2004 au 
indicat un gradient orizontal de circa 0,02 la 0,14 cm/s.În Valea Roşiei au fost instalate 
patru piezometre închise individual, iar gradientul vertical a variat între -1,0 (în sus) şi 
0,74 (în jos).  Lângă barajul proiectat gradientul vertical a coborât la 0,2. 

Datele hidrografice referitoare la nivelul apei colectate în intervalul aprilie 2002 - 
ianuarie 2004 (v. Anexa A) indică o stabilitate sezonieră a nivelului apei, deşi nivelul apei 
în unele piezometre a părut să indice o variaţie sezonieră. În plus, compararea nivelului 
apei din piezometrele aflate în pâraiele care provin de pe amplasamentul uzinei şi cariera 
Cetate cu debitele pâraielor a indicat că nu există o reacţie a piezometrelor în cazul 
precipitaţiilor de scurtă durată, nici măcar în cazul piezometrelor de mică adâncime de 
patru metri  precum WD-06/4 (V. Anexa A).  Acest fapt sugerează că nu există o legătură 
hidraulică directă între apa din pârâu şi apa subterană măsurată de piezometre în 
această zonă.  

Perioada de înregistrare a nivelului apei măsurat cu aceste piezometre este 
relativ scurtă şi s-ar putea să nu fie reprezentativă pentru modificările pe termen lung 
care ar putea apărea în anii secetoşi sau foarte ploioşi.  Pe amplasament continuă să fie 
colectate date privind nivelul apei, acestea fiind utile pentru evaluarea mai completă a 
modificărilor sezoniere ale suprafeţei piezometrice sau ca răspuns al nivelului apei la 
modificări de durată ale precipitaţiilor. 

4.5 Modelul hidrogeologic  

Modelul hidrogeologic al văii Corna este prezentat schematic în Figura 4-2, Model 
hidrogeologic. Condiţiile sunt similare în valea Roşiei pe amplasamentul barajului de 
captare a apelor de la Cetate şi modelul se aplică şi aici, ca şi pe alte văi suprapuse 
peste unităţi de şisturi argiloase. Modelul ţine seama de caracteristicile esenţiale de bază 
ale zonei discutate mai sus, constând din:  
• Depozitele geologice în zona Proiectului constau predominant din depozite aluviale 

cu permeabilitate moderată, în special în albiile pâraielor, depozite coluviale cu 
permeabilitate mai redusă pe flancurile văilor şi pe fundul acestora şi şisturi argiloase 
cu permeabilitate moderată (alterate supergen) suprapuse peste şisturi cu 
permeabilitate redusă (nealterate). 

• Măsurătorile potenţiometrice ale apei subterane indică o curgere a acesteia spre axul 
văii şi în lungul acesteia. 

• Nivelul freatic în general este întâlnit la aproximativ un metru sub nivelul solului pe 
fundul văilor şi până la 10- 20 m sub nivelul solului pe versanţi.   
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Roca de bază constituită din şisturi argiloase este o componentă cheie a 
modelului conceptual hidrogeologic.  Şisturile argiloase sunt prin definiţie dominate de 
particule de mărimea argilelor şi a mâlului şi, în condiţii in situ, nealterate, se 
caracterizează printr-o permeabilitate scăzută.  Deoarece sunt dominate de particule de 
mărimea argilelor şi prafurilor ele tind de asemenea să fie structural mai puţin 
competente şi determină mai degrabă formarea versanţilor  neabrupţi  decât a celor 
stâncoşi si abrupţi .  

Trăsăturile structurale (falii) de asemenea sunt mult mai probabil umplute cu 
argile, ceea ce le limitează posibilitatea de a transmite apă.  În adâncime, la o presiune 
litostatică mai mare, fracturile prezintă o mai mică probabilitate de a rămâne deschise 
decât în cazul rocilor mai competente. Cea mai mare permeabilitate între secvenţele de 
şist argilos este adesea observată în porţiunile alterate supergen ale unităţilor.  În zona în 
care roca se află în faza timpurie a procesului de formare a solului (orizont de sol zona 
C), fracturile tind să se deschidă şi apare degradarea meteorică în lungul planelor de 
stratificaţie, fisurând astfel roca.  La o presiune litostatică mai mică, fracturile prezintă o 
mai mare probabilitate de a rămâne deschise şi de a transmite apa.  Însă, pe măsură ce 
materialul şistos se alterează complet şi se sfărâmă, se formează soluri bogate în argilă 
sau reziduuri de rocă de bază.  Acest model al proprietăţilor hidrogeologice ale unităţii de 
şist corespunde foarte bine cu condiţiile observate în văile Corna şi Roşia. 

Existenţa unui debit seminficativ de apă între văile formate în roca de bază 
şistoasă  nu este verosimilă.  Aceasta se datoreaza faptului că conductivităţile hidraulice 
în zona centrală a culmilor constituite predominant din şisturi, se asteaptă să aibă ordine 
de mărime mai mici decât cele măsurate în forajele de adâncime mică executate în 
cadrul programelor de cercetare din zona Roşia Montană (10-5 to 10-7 cm/s).  Este puţin 
probabil că sistemele mari de falii vor asigura căi de curgere continuă datorită zonelor cu 
argilă de falie localizate în şisturi incompetente.. 

Alimentarea sistemului de ape subterane este de asemenea mai limitată în zonele 
în care sunt prezente soluri coluviale.  Solurile cu permeabilitate redusă limitează 
cantitatea de apă care se poate infiltra în adâncime şi astfel apa este reţinută în straturile 
de suprafaţă, bogate în substanţe organice.  Rata de infiltrare este scăzută, astfel că la 
furtuni mari se pot produce şiroiri rapide. Capacitatea mare de retenţie a umezelii a 
acestor soluri promovează transpiraţia plantelor.  O alimentare relativ mai abundenta a 
apei subterane în şisturile alterate se produce în apropierea crestei, unde coluviul argilos 
este mai subţire şi pantele mai puţin abrupte.  Deoarece apariţia orizontului alterat 
oglindeşte topografia suprafeţei, apa subterană care intră în acest orizont alterat 
supergen va curge spre fundul văii.   

Apa subterană va fi uneori forţată spre suprafaţă sub formă de izvor sau ca 
rezultat al discontinuităţilor din stratul coluvial de deasupra sau din orizontul alterat 
supergen.  În locurile în care gradul de alterare este mai puţin pronunţat, de exemplu 
datorită schimbărilor de litologie, apa subterană poate fi forţată spre suprafaţă datorită 
capacităţii mai reduse a rocii de a transmite apa.  O altă posibilitate ar fi ca, în zonele în 
care stratul coluvial cu permeabilitate redusă limitează curgerea apei subterane şi 
creează presiune arteziană, o discontinuitate a coluviului să poată duce la ieşirea la 
suprafaţă a apei subterane sub formă de izvor. 

Apa care nu iese la suprafaţă ca izvor curge spre fundul văii, unde se va vărsa 
foarte probabil în aluviul pârâului sau în albia acestuia.  Aluviul are o permeabilitate 
ridicată şi poate transmite proporţional mai multă apă pe unitatea de suprafaţă.  Însă 
debitul de apă convergent de pe ambele flancuri ale văii ar trebui să determine 
evacuarea parţială a apei în pârâu sub formă de debit de bază.  Această evacuare ajută 
la menţinerea unui debit peren în pârâu chiar şi în perioadele secetoase.  Diluţia 
observată a indicatorilor chimici (respectiv sulfat) provenind din scurgerile din galeriile de 
mină din valea Cornei în condiţii de debit de bază indică de asemenea condiţii de 
acumulare a apei subterane în pârâu. 

Vor fi prezente două tipuri de bariere, una fizică şi una hidraulică, ce vor preveni 
curgerea laterală şi verticală din văi după construcţia barajelor iazului de decantare a 
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sterilelor şi Cetate.  Prima barieră fizică va fi stratul coluvial de permeabilitate scăzută.  
Acolo unde acest strat nu există în perimetrul iazului de decantare a sterilelor, se va 
utiliza material coluvial compactat din afara perimetrului construcţiei pentru a înlocui 
materialul excavat, cu permeabilitate mai mare (de ex. aluviuni sau aflorimente de rocă 
de bază).  A doua barieră fizică va fi roca de bază din adâncime, cu permeabilitate 
scăzută.  Acest material va opri migraţia în adîncime a apei din TMF, sau migraţia 
laterală în văile alăturate.   

Retenţia hidraulică va rezulta datorită condiţiilor freatice care reflectă îndeaproape 
topografia suprafeţei.  Nivelurile freatice de pe linia de creastă din zona văii Corna sunt 
semnificativ mai mari decât nivelul preconiyat al apei din iazul de  decantare a sterilelor 
aflate la  834 m altitudine  deasupra nivelului mării.  Nivelurile măsurate ale apei variază 
între 844 m peste nivelul mării în apropierea tronsonului barajului, unde nivelul apei din 
iaz va fi cel mai mic, datorită barajului permeabil şi 954 m peste nivelul mării în partea 
superioară a văii Corna (Figura 4-1).  Pentru a scăpa din această capcană hidraulică 
nivelul apei din iazul de decantare a sterilelor  ar trebui să depăşească cota naturală a 
apelor.  Singurul loc în care s-ar putea produce aceasta este în josul văii Corna şi spre 
sistemul de evacuare a apei asociat exploatării în carieră de la capătul de nord al iazului.  
În ambele cazuri apa va fi reţinută pe amplasament. 

O componentă importantă a modelului apei subterane din valea Roşia este 
reţeaua extinsă de lucrări miniere subterane din partea superioară a Văii Roşia.  Porţiuni 
ale acestor lucrări sunt inundate cu ape subterane, care se evacuează prin galeria 714.  
Aceste galerii subterane vor lega hidraulic toate carierele propuse, eventual cu excepţia 
celei de la Jig şi vor acţiona ca un dren în partea superioară a văii Roşia.  Datorită 
acestei reţele subterane, nu va fi probabil necesară evacuarea apei din carieră înainte ca 
nivelul exploatării să ajungă sub cota de 720 - 715 m peste nivelul mării.  Ar putea fi 
întâlnite unele galerii de mină inundate şi la cote mai ridicate, dar această apă se va 
scurge probabil în sistemul galeriei 714. 
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Figura 4.2. Model hidrologic conceptual 
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