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Sec iunea 1: Introducere 
Pagina 1 

1 Informa ii generale 
Proiectul Ro ia Montan  (Ro ia Montan  Project – RMP) î i propune s  exploateze 

z c mintele de minereuri de aur i argint situate pe valea Ro ia Montan  din Mun ii
Apuseni. Date fiind natura activit ilor i posibilele efecte sociale, economice i de mediu, 
legisla ia româneasc  de mediu care transpune acquis-ul comunitar, impune efectuarea unui 
studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru RMP.  

Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) este o metod  prin care o ac iune 
propus  este analizat  din perspectiv  social , economic i de mediul. Conform cadrului de 
reglement ri în care este inclus  activitatea propus , aceast  evaluare a impactului activit ii 
propuse asupra mediului este obligatorie. Aceasta va permite tuturor celor interesa i s
în eleag , s  comenteze i s  participe la procesul decizional. EIM pentru proiectul Ro ia 
Montan  a fost elaborat în conformitate cu legisla ia na ional , cu Directivele europene i cu 
cele mai bune practici interna ionale i presupune: 

Analiza efectelor posibile ale unui proiect propus asupra mediului i popula iei; 
Stabilirea m surilor de prevenire i/sau diminuare a impactului; 
Prezentarea acestor efecte i m suri într-un raport;  
Consultarea publicului asupra proiectului i raportului; 
Luarea în considerare, atunci când se ia decizia final , a raportului i a observa iilor 
primite de la public; 
Informarea publicului asupra deciziei finale. 

Pentru un proiect tehnic de anvergur , a a cum este RMP, EIM este un proces 
complex i laborios din punct de vedere tehnic. Astfel, raportul la studiul EIM pentru RMP, 
rapoartele la studiile privind condi iile ini iale i planurile de management, însumeaz  peste 
3.500 de pagini. 

Pentru a facilita accesul la informa iile cuprinse în aceste documente, a fost elaborat 
rezumatul f r  caracter tehnic, cerut de reglement rile în vigoare, care cuprinde: 

1. Descrierea activit ii, evitându-se utilizarea termenilor tehnici, a explica iilor tiin ifice 
etc.;  

2. Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului i, dac  exist ,
incertitudini semnificative despre proiect i efectele sale asupra mediului;  

3. Impactul prognozat asupra mediului;  
4. Identificarea i descrierea zonei în care se resimte impactul;  
5. M surile de diminuare a impactului pe componente de mediu;  
6. Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului;  
7. Prognoza asupra calit ii vie ii/standardului de via i asupra condi iilor sociale în 

comunit ile afectate de impact;  
8. Enumerarea, dup  caz, a altor avize, acorduri ob inute;  

1.1 Date esen iale despre Ro ia Montan i RMP 

Localitatea Ro ia Montan  este re edin a comunei cu acela i nume i are o 
suprafa  de 4.200 de hectare. Prima atestare documentar  a Ro iei Montane este din 6 
februarie 131 p. Chr., aceast  dat  ap rând pe o t bli  cerat  g sit  într-una dintre galeriile 
ce dateaz  din perioada roman . Aceasta înseamn  c , înc  de la începuturile sale, Ro ia 
Montan  este direct legat  de aurul ce se g se te în subsolul s u.
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Exploatarea aurului, o activitate continu  de aproape 1.900 de ani, din perioada 
roman i pân  în prezent, a influen at condi iile sociale, economice, culturale i de mediu 
din Ro ia Montan .. De asemenea, aurul a atras numeroase grupuri etnice care au migrat în 
aceast  zon , influen ând Ro ia Montan  cu propriile lor tradi ii culturale. 

Multe din consecin ele acestei evolu ii au fost benefice, cum ar fi vechimea a ez rii, 
diversitatea religiilor i a culturii, bun starea economic , dovedite prin diversitatea 
patrimoniului cultural.. Alte efecte au fost, îns , negative.  

Din punct de vedere al mediului înconjur tor, exploatarea tradi ional  a aurului a 
determinat probleme grave, cum ar fi degradarea solului, poluarea apei, mutilarea peisajului, 
reducerea biodiversit ii. Nu au existat preocup ri sistematice privind protec ia i reabilitarea 
mediului pentru reducerea efectelor negative. 

Sub aspect economic, Ro ia Montan  î i datoreaz  originile mineritului i, prin 
urmare, a devenit dependent , aproape în exclusivitate, de aceast  activitate, ca surs  de 
venit. Odat  cu declinul mineritului i reducerea subven iilor pentru activit ile miniere din 
România, începând cu anul 1989, a sc zut i nivelul de trai al comunit ii din Ro ia 
Montan .

Sub aspect social i cultural, zona se afl  în declin, întrucât oamenii pleac  în alte 
p r i care ofer  condi ii mai bune de via , Ro ia Montan  r mâne, în ciuda poten ialului 
turistic, un loc izolat, care nu atrage alte investi ii capabile s  revigoreze comuna, cu 
excep ia mineritului. 

Proiectul minier Ro ia Montan  ofer  o ans  de a îmbun t i semnificativ starea 
precar  a drumurilor, alimentarea cu ap , epurarea apelor, alimentarea cu electricitate, 
precum i gestionarea de eurilor. Proiectul asigur , de asemenea, crearea unui num r
semnificativ de locuri de munc i oportunit i de câ tiguri atât pentru locuitori, cât i pentru 
autorit ile locale. Multe componente ale RMP sunt proiectate pentru a facilita dezvoltarea 
unei activit i turistice locale. Proiectul va rezolva i aspectele polu rii mediului, în prezent 
semnificative. 

Pe parcursul Proiectului, se vor depune toate eforturile (dup  cum este specificat i
în planurile de management din EIM), în cooperare cu autorit ile locale i cu locuitorii Ro iei 
Montane, pentru dezvoltarea unei game de activit i non-miniere care s  asigure comunit ii 
bun starea social , cultural , economic i a mediului i dup  închiderea minei. Din punctul 
de vedere al comunit ii, acesta ar fi cel mai important beneficiu al RMP.  
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1.2 Structura rezumatului 

Rezumatul f r  caracter tehnic este divizat în trei componente, dup  cum se poate 
observa în tabelul 1.1. 

Tabelul 1.1 Componentele  

Componenta Con inut 

Cadrul general EIM 

 EIM 
 Introducere 
 Cadrul legislativ specific 
 Consultarea publicului  
 Prezentarea general  a proiectului 
 Condi ii de mediu existente 
 Alternative 

Descrierea proiectului 

 Procese tehnologice, instala ii / echipamente / 
utilit i, i practici pe faze de dezvoltare a 
proiectului: construc ie, operare, închidere i post-
închidere 

Impactul asupra mediului i m suri de prevenire i/sau 
diminuare a impactului 

 Impactul RMP asupra mediului 
 Modul în care impactul poate fi controlat i

gestionat 
 Aspecte sociale i economice  
 Risc i impact transfrontier

Figura 1.1 Structura rezumatului  

Procesul EIM i
aspectele Externe ale 
RMP 

Proiectarea RMP 

Aspecte interne i
impactul RMP 

EIM; 
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1.3 Ac ionariatul RMGC  

RMP apar ine i este administrat de Ro ia Montan  Gold Corporation S.A. (RMGC). 
RMGC este o societate pe ac iuni cu capital mixt, între Gabriel Resources Ltd., o companie 
minier  canadian , i Compania Na ional  a Cuprului, Aurului i Fierului Minvest S.A. 
(Minvest), o companie a statului român, plus al i trei ac ionari minoritari, conform fig. 1.2. 

Figura 1.2 Ac ionariatul RMGC 

1.4 Lista avizelor / acordurilor relevante ob inute pentru RMP pân  în 
prezent 

Autoriza iile ob inute deja pentru RMP sunt:  

1. Licen a de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999, aprobat  prin Hot rârea de 
Guvern nr. 458/10.06.1999 pentru aprobarea Licen ei de concesiune pentru 
exploatarea minereurilor de aur i argint din perimetrul Ro ia Montan , jude ul Alba, 
încheiat  între Agen ia Na ional  pentru Resurse Minerale i Compania Na ional  a 
Cuprului, Aurului i Fierului “Minvest” – S.A., publicat  în Monitorul Oficial, partea I 
nr. 285/21.06.1999 i transferat  conform Ordinului Agen iei Na ionale pentru 
Resurse Minerale nr. 310/09.10.2000 referitor la transferul Licen ei concesiunii de 
exploatare nr. 47/1999, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 504/13.10.2000; 

2. Hot rârea Consiliului Local Ro ia Montan  nr. 45/19.07.2002 pentru aprobarea PUG 
modificat pentru comuna Ro ia Montan , jude ul Alba; 

3. Hot rârea Consiliului Local Ro ia Montan  nr. 46/19.07.2002 pentru aprobarea PUZ 
pentru zona de dezvoltare industrial  Ro ia Montan  Gold Corporation S.A.; 

4. Acord de mediu nr. 181/03.07.2002 pentru PUZ pentru zona de dezvoltare industrial
Ro ia Montan  Gold Corporation S.A.; 

5. Acord de mediu nr. 179/03.07.2002 pentru PUG pentru comuna Ro ia Montan .

S.C. Ro ia Montan  Gold Corporation S.A. 
Romania 

Gabriel Resources Ltd., Canada  
80% 

Ac ionari 
minoritari, 
Romania 
0,69 % 

CNCAF MINVEST 
DEVA S.A., Romania 

19,31 % 
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2 Proiectul Ro ia Montan
RMP are dou  componente principale: 

1. Activit i de produc ie a metalului i tehnologii utilizate;  

2. Managementul aspectelor de mediu i sociale.  

2.1 Activit i de produc ie RMP 

Componenta produc iei de metal cuprinde activit i de dezvoltare, operare, închidere 
i post-închidere pentru exploatarea i prelucrarea minereurilor de aur i argint. Planificarea 

general  a tuturor activit ilor RMP este prezentat  în figura 2.1.  

Figura 2.1 Planificarea general  a RMP 

1997 2000 2006 2007 2009 2026 2029 Viitor 
Explorare 
geologic

Proiectare 
i EIM 

Autorizare i
dezbateri 
publice 

Construc ie Exploatare Închidere Post-
închidere 

În perioada de exploatare, care va dura aproximativ 16 ani, vor fi procesate cca. 13 
milioane de tone de minereu de aur i argint pe an. Concentra ia medie de minereu 
(cantitatea de metal în tona de z c mânt) este: 

Aur  1,46 grame/ton  (g/t); 
Argint 6,95 grame/ton  (g/t). 

Estim rile privind produc iile medii anuale de aur i argint sunt prezentate în tabelul 
2.1, iar cele privind rezervele în tabelul 2.2. 

Tabelul 2.1 Produc ia medie anual  de aur i argint estimat
Produc ia medie de aur i argint prognozat  pe an  
Metal Concentra ie Minereu extras pe an Uncii produse1 Tone produse1

Aur 1,46 g/t 500.000 16 
Argint  6,95 g/t 

13 milioane tone 
1,8 milioane 58 

1: Pentru simplificare, valorile au fost rotunjite. Calcule efectuate în uncii Troy. 

Tabelul 2.2 Rezervele estimate 
Estimarea rezervelor 

Rezerve în uncii Rezerve 
estimate  Concentra ie Dovedit2 Probabil2 Total 

1,46 g/t 5.900.000 4.200.000 10.100.000 215 milioane 
tone 6,95 g/t 32.800.000 14.000.000 47.600.000 
2Termenii “dovedit” i “probabil” indic  nivelul de informa ii disponibile pentru definirea rezervelor i
reprezint  nivelul suficient de estimare a rezervei totale, în conformitate cu Codul UE pentru 
raportarea rezultatelor, resurselor i rezervelor minerale, octombrie 2001.  
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Suprafa a total  a teritoriilor administrative i necesarul de teren pentru proiectul propus sunt 
prezentate în tabelul 2.3, iar suprafa a de teren necesar  carierelor RMP, comparativ cu 
exploatarea minier  existent  este prezentat  în tabelul 2.4. 

Tabelul 2.3 Teren necesar1 pentru RMP 

Localitatea Suprafa a teritoriului 
administrativ (ha) 

Teren necesar pentru 
RMP propus2 (ha)

% din 
localitate 

Consiliul local Ro ia Montan   4.200 1.054 25 
Consiliul local Abrud  3.500 170 5 
Consiliul local Bucium 8.778 32 0,4 
Consiliul local Câmpeni 8.520 1,6 0,02 
Total 24.998 1.258 5 

Tabelul 2.4 Suprafe e de exploatat  

Localitatea Suprafa  de exploatat 
prin RMP propus (ha) 

Din care actualmente 
este afectat
suprafa a (ha) 

% teren deja 
în exploatare 

Consiliul local Ro ia Montan   205 95 46 
Consiliul local Abrud  0 0 0 
Consiliul local Bucium 0 0 0 
Consiliul local Câmpeni 0 0 0 
Total 205 95 46 

Odat  cu terminarea opera iunilor de exploatare, mina va fi închis . „A închide” o 
min  înseamn  a face din acest loc o zon  stabil i sigur  atât pentru locuitori, cât i pentru 
animale, în deplin echilibru cu ecologia regiunii i îmbun t it  din punct de vedere estetic. 
Practic, activit ile de închidere vor începe odat  cu ini ierea RMP, care este conceput s
opereze în a a fel încât s  permit  ca închiderea exploat rii s  fie mai u oar i mai 
eficient .

Închiderea unei mine presupune ac iunea de dezafectare, reabilitare i redare a 
zonei în circuitul productiv. Aceasta necesit  ca zona s  fie stabil  din punct de vedere fizic, 
chimic i biologic.  

Post-închiderea este necesar  pentru ca închiderea s  fie eficient  pe termen lung. 
Aceste ac iuni de post-închidere pot dura zeci de ani, în func ie de condi iile specifice la 
momentul închiderii. RMP include un program de monitorizare a mediului, care s  garanteze 
c  exploatarea nu va avea urm ri negative.  

Fondurile necesare închiderii RMP vor fi asigurate printr-o garan ie financiar
constituit  de RMGC pentru a fi siguri c  banii necesari acestor activit i sunt disponibili, 
indiferent de schimb rile condi iilor economice. 

Noua exploatare minier  propus  va fi format  din patru cariere, care vor fi 
exploatate cu utilaje moderne, specifice acestei activit i. Minereul va fi prelucrat pe 
amplasament, pentru a se ob ine aurul i argintul. Cele patru cariere corespund celor patru 
corpuri de z c mânt principale, cunoscute sub denumirile de Cetate, Cârnic, Orlea i Jig. 
Dimensiunea acestor cariere este ar tat  în tabelul 2.3.  

                                               
1 Acesta include carierele, locurile pentru depozitarea de eurilor, structuri pentru gestionarea sterilelor i întreaga infrastructur
(drumurile de acces, barajele, alimentarea cu ap , sta iile de epurare, noul drum la Ro ia Poeni etc.). Acest teren reflect
alternativa preferat  la momentul actual, conform planului de situa ie al proiectului, care s-ar putea modifica în urma consult rii 
publicului. Toate numerele peste zece au fost rotunjite la cel mai apropiat num r intreg 
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Tabelul 2.5 Dimensiunea carierelor propuse 

Cariera Diametrul la suprafa  (metri) Suprafa a de teren a carierei 
(ha) 

 Cel mai lung Cel mai scurt  
Cetate 1.226 621 69 
Cârnic 1.144 987 73 
Orlea 1.039 418 45 

Jig 647 291 18 
Total - - 205 

2.2 Managementul aspectelor de mediu i sociale  

RMP va avea efecte sociale, economice i asupra mediului, dintre care unele vor fi 
benefice, iar altele, negative. Unele efecte privesc doar zona unde se opereaz , altele au o 
influen  mai extins . Toate aceste efecte sunt prezentate succint în acest rezumat i
examinate pe larg, împreun  cu m surile de prevenire i/sau diminuare a lor, în raportul la 
studiul EIM.  

Pân  la 31 decembrie 2005, investi ia direct  str in  pentru RMP a fost de peste 150 
milioane USD. Toat  aceast  sum  a fost cheltuit  în etapa de pre-autorizare. Costurile 
construc iei minei RMP sunt estimate la 638 milioane USD în perioada de construc ie, cu 
investi ii suplimentare de capital de 284 milioane USD în perioada de exploatare i
închidere. Cât despre costurile de operare, se estimeaz  c  vor dep i 2 miliarde USD.  

RMP confer  avantajul cre rii de locuri de munc , atât directe, de c tre RMGC, cât i
indirecte, ca rezultat al cererii pentru servicii i aprovizionare (v. tabelul 2.6). 

Tabelul 2.6 Locuri de munc  estimate 
Factorul de creare de locuri de munc Locuri de munc  în medie 

Locuri de munc  în prezent 300 
Directe, estimate în etapa de construc ie 1.200 
Directe, estimate în etapa de exploatare 563 

Indirecte, în etapa de exploatare Peste 5.500 

RMP va folosi tehnologii pe baz  de cianur . Managementul i utilizarea acestor 
substan e chimice toxice, precum i a altor substan e asem n toare, necesit  respectarea 
legisla iei României i a Uniunii Europene, precum i folosirea celor mai moderne practici 
interna ionale pentru securitatea muncii i pentru evitarea polu rii.  

Pentru implementarea RMP este nevoie de teren. A a cum s-a ar tat mai sus, mare 
parte din suprafa a prev zut  pentru noua exploatare minier  este poluat  în prezent i
constituie o surs  de migrare a poluan ilor, care, prin managementului apelor i de eurilor 
propus de RMP, va fi controlat i tratat . Acest lucru reprezint  unul dintre efectele 
benefice ale proiectului. Nevoia de teren, îns , aduce dup  sine i cel mai semnificativ 
impact direct – necesitatea str mut rii i reloc rii (v. tabel 2.7) a 974 de gospod rii. 
Rezolvarea acestui aspect delicat este sarcina unei echipe a Departamentului de Rela ii 
Comunitare al RMGC. Planul de str mutare i relocare se bazeaz  pe recomand rile B ncii 
Mondiale1 pentru str mutare involuntar i este în conformitate cu legisla ia na ional .
Documentul de referin  pentru acest proces este Planul de Ac iune pentru Str mutare i
Relocare2 (RRAP). 

                                               
1 Procedura Opera ional  a B ncii Mondiale OP 4.12. 
2 Acest plan este disponibil la www.rmgc.ro.
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Din popula ia afectat  de procesul de str mutare i relocare, 42% au optat pentru 
pachetul de relocare, conform prevederilor RRAP. Restul de 58% din comunitate a teapt
rezultatele EIM. Mul i dintre ace ti locuitori doresc s  se mute, al ii îns  nu. Proiectul tehnic 
final i planul final de situa ie ale RMP vor ine seama de op iunile celor care accept  s  se 
mute i a acelora care doresc s  r mân . Capitolul ”Alternative” al raportului la studiul EIM 
descrie câteva posibile reconfigur ri preg tite deja pentru definitivarea planului de situa ie. 

Tabelul 2.7 Str mutare – relocare 

Str mutare 

Proprietarii afecta i de proiect î i aleg o nou  cas , construit  de RMP într-unul din 
amplasamentele de str mutare. 
Amplasament 1 de str mutare: Piatra Alba, din valea Ro ia Montan . Aici se va 
construi un sat de munte cu facilit i moderne, care s  p streze caracterul i
tradi ia satelor de munte din Apuseni i va fi disponibil pentru locuit înainte de 
implementarea proiectului. 
Amplasament 2 de str mutare: Recea, în Alba Iulia. Aici se vor construi case 
moderne, într-o zon  reziden ial  a re edin ei jude ului Alba.  

Relocare Locuitorii ale c ror gospod rii vor fi afectate de RMP se vor muta într-o alt  cas
la alegerea lor, folosind banii primi i ca i compensa ie de la RMP.  
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3 Procesul de evaluare a impactului asupra mediului 

Raportul la studiul EIM a fost elaborat de o echip  independent  format  din exper i
români i str ini. 

Aten ia principal  în procesul EIM a fost acordat  identific rii, evalu rii complete i
managementului în vederea prevenirii i/sau diminu rii, dup  caz, a tuturor formelor de 
impact poten ial asupra mediului natural i a celui uman. Procedura EIM pune la dispozi ie 
un mecanism care asigur  reprezentarea p r ilor interesate în procesul decizional. 

Procesul EIM a început în 2000, când RMP a trecut de la faza de explorare 
geologic  la cea de elaborare a studiului de fezabilitate. Studiul asupra mediului a început cu 
evaluarea preliminar  a zonei i a amplas rii proiectului i cu colectarea informa iilor de 
mediu. Ulterior, dezvoltarea RMP a trecut prin stadiile de studiu preliminar de pre-
fezabilitate, fezabilitate final i proiectare preliminar . În aceast  perioad , studiile privind 
condi iile ini iale de mediu au servit la alegerea amplasamentelor i la proiectare p r ilor 
componente al RMP, constituind mai apoi punctul de plecare în elaborarea studiului EIM, în 
conformitate cu reglement rile de mediu în vigoare. 

Procesul EIM a utilizat o serie de abord ri pentru identificarea, evaluarea, 
prevenirea/ diminuarea i managementul impactului poten ial asociat RMP. Aceste abord ri
au mers de la consultarea p r ilor interesate i studii de monitorizare a mediului, pân  la 
model ri complexe ale impactului pe baza nivelurilor de emisii estimate. 

Abord rile privind prevenirea i/sau diminuarea impactului RMP sunt descrise mai 
jos.  

Caseta 3.1 Modurile de abordare a atenu rii impactului RMP 
Pentru prevenirea i/sau diminuarea impactului RMP asupra mediului s-au folosit o 
ierarhie de abord ri: 

Obiectivul primar a fost prevenirea gener rii poten ialelor consecin e negative, de 
exemplu, prin decizii de alegere a unor amplas ri favorabile sau prin folosirea 
tehnologiilor care previn emisiile periculoase;  
Dac  prevenirea unui impact a fost imposibil , atunci efectele au fost minimizate la 
surs , de exemplu prin reducerea de eurilor sau minimizarea „amprentei” p r ilor 
componente ale RMP; 
Acolo unde impactul nu a putut fi minimizat la surs , acesta a fost atunci minimizat în 
interiorul amplasamentului RMP, cum ar fi pentru controlul eroziunii, bariere de 
protec ie sau managementul adecvat al apei. 
Acolo unde nici una din abord rile de mai sus nu a fost posibil , impactul a fost 
solu ionat la „receptorul” afectat, de exemplu, prin str mutarea i relocarea 
comunit ilor afectate de Proiect; 
În unele situa ii, impactul este absolut inevitabil i a f cut necesar  utilizarea unor 
mecanisme de „restaurare”, cum ar fi activit ile de închidere i post-închidere a 
minei i sistemul de management al sterilelor de procesare; 
În alte situa ii, impactul este pozitiv (de exemplu oportunitatea cre rii de locuri de 
munc i îmbun t irea calit ii apei) i atunci prin EIM s-au identificat modalit ile de 
maximizare a beneficiilor.  

Figura 3.1 prezint  o privire de ansamblu asupra procesului EIM. 
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Figura 3.1 Privire de ansamblu asupra procesului EIM 
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Pe lâng  procesele descrise în figura 3.1 (dintre care cel al consult rii i inform rii
publice, este detaliat în sec iunea 5 a acestui document), mai exist  alte dou  procese 
importante incluse în procesul EIM. Acestea sunt: 

Interac iunea continu  între echipa EIM i cea de proiectare: Echipele EIM i cea 
de proiectare au colaborat strâns pe tot parcursul elabor rii lucr rilor, în special în 
domenii ca proiectarea barajelor, managementul apei, evaluarea riscurilor de mediu, 
precum i amenajarea peisajului i m surile de management post-închidere.  
Colectarea datelor de condi ii ini iale: Prin combinarea studiilor în teren cu 
activit ile de cercetare i cu cele de consultare public , colectarea datelor de condi ii
ini iale a fost o activitate vital  a EIM, care a durat mai bine de ase ani. Câteva 
studii de colectare a datelor de condi ii ini iale sunt prezentate sumar mai jos: 

Caseta 3.2 Colectarea datelor privind condi iile ini iale 

Rapoarte privind condi iile ini iale referitoare la: 

 hidrologie; 

 caracteristici biologice i bacteriologice; 

 caracteristici meteorologice; 

 hidrogeologie; 

 calitatea aerului; 

 zgomot i vibra ii; 

 sol; 

 biodiversitate; 

 evaluarea s n t ii popula iei; 

 patrimoniul cultural/arheologic. 

3.1 Abordarea dezvolt rii Proiectului Ro ia Montan

Pe baza EIM, au fost elaborate o serie de planuri de management care vor fi 
implementate pentru realizarea obiectivelor de mediu i sociale. Planurile sunt constituite 
într-un Sistem de Management de Mediu i Social prin care se asigur  implementarea, 
monitorizarea i continua îmbun t ire a performan ei managementului de mediu i social pe 
toat  durata de via  a proiectului. Acest sistem complex este descris în figura 3.2. 

Sistemul de Management de Mediu i Social include 16 planuri de management 
specifice care stabilesc angajamentele RMGC în domeniul mediului, socio-economic i al 
consult rii i inform rii publicului asupra diverselor aspecte ale proiectului. 
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Figura 3.2 Sistemul de management de mediu i social al RMGC 
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4 Reglement ri i politici 

Proiectul Ro ia Montan  a primit licen  de concesiune pentru exploatare în 1998, cu 
obiectivul de dezvoltare, construire i exploatare a unei mine de aur i argint în perimetrul 
Ro ia Montan .

România a trecut prin procesul de adoptare a întregii legisla ii UE - a a numitul 
acquis communautaire - precum i prin procesul de restructurare i ajustare a propriei 
legisla ii, astfel c , la ora actual , marea majoritate a legisla iei europene de mediu a fost 
transpus  în legisla ia româneasc . Aceasta înseamn  c  EIM a fost elaborat nu numai în 
conformitate cu legisla ia României, ci i cu reglement rile i standardele UE. 

Elementele-cheie ale legisla iei României, relevante pentru politica, procedurile i
cerin ele EIM sunt prezentate succint în caseta 4.1.  

Caseta 4.1 Legisla ia româneasc  referitoare la EIM 

Principiile EIM sunt formulate în Hot rârea de Guvern (HG) nr. 918/2002, iar urm toarele 
Ordine Ministeriale pun la dispozi ie cadrul procedural pentru EIM: 

Ordinul Ministerial (OM) nr. 860/2002, pentru aprobarea Procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu;  
Ordinul Ministerial (OM) nr. 863/2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice 
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;  
Ordinul Ministerial (OM) nr. 864/2002, pentru aprobarea Procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului în context transfrontier i de participare a publicului 
la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontier .

Aceste reglement ri transpun legisla ia EIM a Uniunii Europene în legisla ia 
României i reflect  Conven ia ONU-ECE privitoare la Evaluarea Impactului asupra 
Mediului în context transfrontier  (Conven ia Espoo), ratificat  de România prin Legea nr. 
22/2001 i Conven ia de la Aarhus privind accesul la informa ie, participarea publicului la 
luarea deciziei i accesul la justi ie în probleme de mediu ratificat  prin Legea nr. 
86/2000.  

Anexa 1.1 a OM 860/2002 stipuleaz  necesitatea realiz rii EIM în cazul 
activit ilor miniere propuse.  

Totodat , având în vedere dimensiunile proiectului, acordul de mediu va fi emis 
prin Hot râre a Guvernului, conform articolului 19 din Ordonan a de Urgen  nr. 195/2005 
privind protec ia mediului. 

Pe lâng  respectarea cerin elor legale ale României i ale UE, RMGC a optat ca 
RMP s  adopte cele mai stricte cerin e, indiferent c  provin din legisla ia României sau a 
UE, din îndrum rile B ncii Mondiale sau din cele mai bune practici i tehnici disponibile în 
domeniu. 

Directiva1 UE referitoare la managementul de eurilor provenite din industria 
extractiv  a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 11 aprilie 2006 i a intrat 
în vigoare ca Directiv  a UE în luna mai 2006. Cele mai bune tehnici disponibile (Best 
Available Techniques – BAT) pentru managementul de eurilor miniere sunt formulate în 

                                               
1 Document de referin  Reference Document (BREF) on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-
Rock in Mining Activities la adresa web: http://www.eippcb.jrc.es     
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documentul de referin  BREF-MTWR al UE. Autorit ile române au f cut referire la acestea 
în îndrumarul pentru EIM emis pentru RMP în mai 2005 i, în consecin , cele dou
documente au fost avute în vedere la întocmirea proiectului i a raportului la studiul EIM 
pentru RMP.  

Pe lâng  reglement rile legale ale României i ale UE, RMGC respect  cerin ele din 
ghidurile B ncii Mondiale1 referitoare la o serie de aspecte care nu sunt acoperite de 
legisla ia României sau a UE, dar care sunt importante pentru activit ile din cadrul 
proiectului, mai ales în ceea ce prive te str mutarea i relocarea localnicilor ale c ror 
propriet i e posibil s  fie afectate de RMP. În plus, referitor la finan area RMP, RMGC a 
respectat cerin ele “Principiilor Ecuatorului”, care au fost adoptate de cele mai importante 
institu ii financiare din lume2.

Caseta 4.2 Cerin e interna ionale relevante pentru realizarea EIM 
Alte cerin e, conven ii i acorduri interna ionale luate în considerare în realizarea 
EIM sunt: 

 Conven ia ONU-ECE privind Evaluarea Impactului asupra Mediului în Context 
Transfrontier  (Conven ia Espoo), 1991;  

 Conven ia ONU-ECE privind accesul la informa ie, participarea publicului la 
luarea deciziei i accesul la justi ie în probleme de mediu (Conven ia Aarhus), 
1998; 

 Declara ia de la Stockholm 1972 
Conven ia asupra zonelor umede, de importan  interna ional , în special ca 
habitat al p s rilor acvatice – Ramsar în Iran (1971) 
Conven ia asupra Comer ului Interna ional cu Specii Periclitate (CITES) 1973 
Conven ia asupra Diversit ii Biologice 1992 
Declara ia de la Johannesburg 
Protocolul asupra Biosecurit ii de la Cartagena 2000 
Declara ia de la Rio  
Recomand rile Consiliului Interna ional pentru Monumente i Situri (International 
Council on Monuments and Sites – ICOMOS); 
UNEP/ICME - Codul Interna ional pentru Managementul Cianurii (International 
Cyanide Management Code – ICMC) pentru produc ia, transportul i utilizarea 
cianurii în producerea aurului; 
Comisia interna ional  pentru baraje mari (International Commission on Large 
Dams – ICOLD).  
Conven iile privind biodiversitatea men ionate în capitolul 4.6 a raportului la 
studiului EIM 

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,menuPK:336936~pagePK:149018~piPK:149093~theSit
ePK:336930,00.html
2 http://www.equator-principles.com
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5 Informarea i consultarea publicului 
Consultarea public  este esen ial  pentru în elegerea modului în care un proiect 

poate afecta publicul interesat (p r ile interesate) i pentru accesul la ideile i sugestiile 
acestora privitoare la managementul impactului. R spunsurile primite în urma procesului de 
consultare au o influen  important  atât asupra proiect rii, cât i asupra implement rii
proiectului. De asemenea, consultarea pune la dispozi ia localnicilor direct afecta i de RMP 
ansa de a fi mai bine informa i asupra activit ilor RMP.  

Trebuie s  se fac  distinc ie între procesul de informare i consultare a publicului 
pentru procedura EIM i cel de consultare i informare a publicului pe toat  perioada 
existen ei proiectului, înainte i dup  procedura EIM. Informarea i consultarea publicului 
pentru procedura EIM respect  cerin ele legale stricte stipulate de c tre autorit ile române 
i, acolo unde este cazul, conven ii interna ionale, cum sunt Conven iile Espoo i Aarhus.  

Informarea i consultarea publicului pentru procedura EIM î i propune s  încurajeze 
i s  ofere celor interesa i posibilitatea implic rii în procesul decizional pentru proiectarea i

implementarea RMP. Aceste activit i fac parte din Planul de informare i consultare a 
publicului pentru procedura EIM, care înso e te documenta ia EIM. Rolul cel mai important 
al planului de informare i consultare a publicului este s  ofere publicului interesat 
posibilitatea de a se informa pe deplin în leg tur  cu Proiectul Ro ia Montan i cu 
consecin ele realiz rii acestuia, atât asupra mediului, cât i a condi iilor locale economice i
sociale.  

Pentru a sus ine programul de participare public  EIM, RMGC a ini iat programul “U i
deschise” care include o linie telefonic  gratuit  (TelVerde 08008-76742 sau 08008-ROSIA), 
vizite în teren, seminarii tehnice, centre de informare i expozi ii, campanie multi-media, fi e
informative, pliante i bro uri, precum i sondaje, interviuri i chestionare. Aceste activit i
sunt concepute pentru a facilita informarea publicului asupra RMP, participarea acestuia la 
edin ele de dezbatere public i la procesul decizional în privin a RMP.  

Consultarea publicului nu se opre te odat  cu finalizarea procesului EIM. Ea va 
continua pe tot parcursul fazelor de proiectare de detaliu, construc ie, exploatare i închidere 
a RMP. Activit ile de consultare de pân  în prezent, pe parcursul a cinci ani de zile, sunt 
rezumate în caseta 5.1. 

Caseta 5.1 Activit i de consultare desf urate pân  în prezent 
Activit ile de consultare au cuprins:

Publicarea unei “Gazete”; 
Organizarea unor întâlniri de tip workshop (seminar) cu localnicii i cu 
autorit ile locale;  
Organizarea de consult ri la nivel de comunitate local , precum i individuale, 
pe probleme de str mutare i relocare;  
Organizarea unor interviuri cu oamenii de afaceri din zona afectat  de proiect;  
Consult ri pe probleme de patrimoniu cultural cu exper i, autorit i i lideri ai 
bisericilor; 
Întâlniri publice, seminarii i prezent ri tehnice; 
Prezentarea Proiectului i vizite în teren, cu participarea: ministrului Mediului 
din Ungaria, a unor reprezentan i ai Comisiei de Cultur  a Adun rii 
Parlamentare a Consiliului Europei, a unui reprezentant UNESCO i a unei 
Comisii Parlamentare Române. 
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Prin activit ile de consultare efectuate pân  în prezent au fost identificate o serie de 
aspecte importante, referitoare atât la beneficiile aduse de RMP, cât i la problemele ridicate 
de acesta. Aceste aspecte sunt legate de mediu, patrimoniu cultural, locuri de munc ,
achizi ii de propriet i i compensa ii, str mutare i relocare, s n tate i siguran  public ,
infrastructur , precum i de impactul construc iei i al traficului asociat RMP asupra 
localnicilor. Toate aceste îngrijor ri, precum i altele, au fost integrate în EIM i au 
determinat modific ri ale proiectului tehnic.  

RMP va continua consultarea i dialogul cu p r ile interesate pe perioada lucr rilor 
de construc ie, exploatare i închidere. Elementele-cheie ale procesului de consultare a 
publicului, derulat în prezent i care va continua i dup  încheierea procedurii EIM, sunt 
expuse în caseta 5.2.  

Caseta 5.2 Ac iuni de consultare curente i viitoare  
Ac iunile de consultare curente i viitoare includ:

Stabilirea unei perioade de consultare i dezbateri publice care s  permit
publicului interesat (p r ilor implicate) s  analizeze raportul la studiul EIM i s
furnizeze comentarii; autorit ile competente pentru protec ia mediului vor 
sintetiza comentariile sau propunerile publicului, iar RMGC va r spunde la 
aceste comentarii i propuneri printr-un document ce se va anexa la raport – 
pentru detalii, a se vedea Planul de informare i consultare a publicului; 
Continuarea consult rii legate de impactul asupra proprietarilor locali i de 
minimizarea impactului social; 
Continuarea consult rii privind func ionarea proiectului, când/dac  proiectul 
este aprobat; 
Consultarea autorit ilor, a publicului interesat de la nivelul comunit ilor locale 
i a altui public interesat asupra utiliz rii terenului dup  închiderea exploat rii; 

Consultare continu  cu autorit ile locale i centrale privind cerin ele de 
proiectare i amenajare a teritoriului. 



C a p i T O l u l  5

Ro ia Montan  Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
 Capitolul 9 Rezumatul f r  caracter tehnic  

Sec iunea 5: Amplasarea Proiectului Informarea i consultarea publicului 
Pagina 17 

Caseta 5.3 Consultarea pentru str mutare i relocare  

Un exemplu de consultare public  – Str mutarea i relocarea

Informarea i consultarea publicului 

Unul dintre aspectele esen iale ale unui proiect bine gândit este implicarea p r ilor afectate. 
Este cunoscut faptul c  nu exist  metode de informare i consultare eficiente în egal  m sur  pentru 
toate categoriile de public. De aceea, elaborarea Planului de Ac iune pentru Str mutare i Relocare a 
folosit o varietate de instrumente de informare i consultare pentru a include toate segmentele 
comunit ii: 

Interviuri la domiciliu; 

Sondaje de opinie asupra condi iilor socio-economice, de trai i asupra mediului de afaceri local;  

Fi e informative despre diversele aspecte ale RMP; 

edin e publice de informare tehnic ;

Întâlniri regulate cu primarii, consiliile locale din Ro ia Montan i Abrud, precum i cu liderii locali;  

Înfiin area unui Centru de Informare a Comunit ii, în Ro ia Montan ;

Construirea unui model de cas  pentru str mutare, deschis  vizitatorilor. 

Str mutare – relocare 

Drept rezultat al consult rii din timp a publicului, s-a constatat c  unii dintre localnici vor 
prefera s  locuiasc  într-un amplasament de str mutare construit de RMGC (zona Piatra Alb , tot în 
perimetrul comunei Ro ia Montan ), în timp ce al ii vor alege s  p r seasc  zona. Drept urmare, 
RMGC a luat în considerare ambele op iuni în cadrul Planului de Ac iune pentru Str mutare i
Relocare, care asigur  compensa ii egale pentru to i cei afecta i de Proiect, indiferent dac  opteaz
pentru str mutare sau relocare. Astfel, persoanele afectate de Proiect pot folosi aceast  compensa ie 
fie ca s  se mute în amplasamentele de str mutare de la Piatra Alb  sau Alba Iulia, fie ca s
primeasc  o sum  de bani pentru a cump ra o alt  locuin  acolo unde doresc. Amplasamentele 
pentru str mutare au fost alese printr-un proces extins de consultare a publicului, în urma c ruia a 
reie it c  unii localnici prefer  s - i construiasc  ei în i i noile locuin e.  

Revizuirea strategiei RMGC ca urmare a consult rii publicului 

Începând cu finele anului 2002 i pân  în mai 2004, RMGC a cump rat case i a relocat 
locuitorii în conformitate cu Planul de Ac iune pentru Str mutare i Relocare. Cu toate acestea, în 
urma unor consult ri cu publicul, s-a dovedit c  strategia companiei de compensare a cl dirilor i
construc iilor a stârnit nemul umire, în special pentru faptul c  aceast  compensa ie era calculat
conform num rului de membri care locuiau într-o cas i conform standardului minim privind 
suprafa a de locuit / membru de familie în România. De exemplu, o familie cu patru membri ar trebui 
s  aib  un spa iu locuibil de 115 m2, i deci s  primeasc  compensa ie pentru aceast  suprafa .
Acest mod de a calcula compensa ia îi favoriza pe cei cu familii numeroase i/sau case mici i a 
cauzat resentimente printre proprietarii de case mari.  

Ca urmare a acestei reac ii, RMGC a încetat, în mai 2004, s  achizi ioneze case i a 
reevaluat Planul de Ac iune pentru Str mutare i Relocare prin consultarea reprezentan ilor 
comunit ii i cu sprijin din partea speciali tilor externi în domeniul consult rii. Acest proces a dus la 
revizuirea pachetului de compensare i str mutare, inclusiv a modalit ii de calcul a compens rii. 
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6 Amplasarea Proiectului Ro ia Montan  (RMP)  
A a cum s-a ar tat mai sus, EIM cuprinde studii aprofundate asupra condi iilor ini iale 

privind mediul antropic i natural al amplasamentului Proiectului i al împrejurimilor, 
efectuate de echipe de exper i români i str ini. Aceste studii sunt reflectate într-o serie de 
rapoarte detaliate care înso esc raportul la studiul EIM. Urm toarea sec iune ofer  o 
prezentare general  a amplasamentului RMP, cu referire la mediul natural i antropic.  

Amplasamentul proiectului este situat în comuna Ro ia Montan  din jude ul Alba, la 
aproximativ 50 de km (80 de km pe osea) nord-vest de re edin a de jude , Alba Iulia, în 
partea central vestic  a României. 
Figura 6.1 Amplasarea Proiectului Minier Ro ia Montan
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6.1 Mediul natural 

RMP se afl  într-o regiune cunoscut  sub numele de „Patrulaterul aurifer”, în Mun ii
Metaliferi, o ramur  a Mun ilor Apuseni.  

Peisajul  

RMP este amplasat într-o zon  muntoas  care cuprinde por iuni din v ile Ro ia, 
Corna i Seli te, situat  în cea mai mare parte pe teritoriul administrativ al comunei Ro ia 
Montan . Topografia zonei Proiectului este dominat  de la sud la nord de valea râului 
Abrud, în care se unesc cele trei v i dinspre est. Dealurile dintre aceste v i i vârfurile 
muntoase din est cuprind Ro ia Montan  ca într-o cup , izolând-o de peisajul mai larg 
dinspre est, nord i sud. Culmile din vestul v ii Abrudului izoleaz  zona RMP spre vest. 

În valea Ro ia, peisajul existent este degradat de activit ile miniere trecute i
curente. Situa ia este asem n toare i în valea Corna, îns  într-o mai mic  m sur . Ambele 
v i s-au aflat într-o continu  schimbare datorit  exploat rilor miniere precedente i vor 
continua s  fie supuse schimb rilor prin implementarea RMP.  

În figura 6.2 este prezentat  localitatea Ro ia Montan , cu vedere c tre actuala 
exploatare minier  Ro iamin. 

Figura 6.2 Localitatea Ro ia Montan , vedere c tre exploatarea minier  Ro iamin  

Solurile i utilizarea terenurilor 

V ile abrupte, sub form  de V, i straturile sub iri de soluri acide limiteaz  folosirea 
terenurilor pentru agricultur . Pe lâng  minerit, unica utilizare a solului este agricultura de 
subzisten . Utilizarea terenului agricol include p unatul vitelor pe pantele mai înalte i
cultivarea legumelor (îndeosebi cartoful) i a pomilor fructiferi pe pantele mai domoale, cum 
ar fi de-a lungul v ii Corna.  
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P durile seminaturale care înconjoar  a ez rile sunt folosite pentru lemne de foc i
fructe de p dure. Degradarea lor indic  o folosire abuziv i lipsa managementului 
corespunz tor. 

Zona unde urmeaz  s  fie amplasat RMP cuprinde, într-o mare m sur , terenuri care 
au fost direct afectate de activit ile miniere trecute i curente. Haldele de roc  steril  nu au 
fost ecologizate, fiind instabile i constituind principala surs  de poluare a apei. În afar  de 
exploatarea minier  curent , nu exist  o alt  utilizare productiv  a acestui teren.  

Apa 

Cele dou  cursuri principale de ap  de suprafa  în aria RMP sunt pârâurile Ro ia i
Corna. Ambele se vars  în râul Abrud, care apoi se vars  în râul Arie , lâng  Câmpeni 
(figura 6.4). Apele acestor pârâuri sunt degradate, ca rezultat al apei poluate acide (caseta 
6.1) desc rcate din vechile galerii subterane i de pe haldele de roc  steril  sau de sterile de 
procesare, precum i al altor ape uzate provenite de la ferme, gospod rii i alte opera iuni 
industriale.  

Apele de suprafa  afectate de mineritul din trecut, inclusiv râul Abrud, sunt atât de 
poluate încât sunt inutile pentru comunit i, iar existen a pe tilor sau a altor forme de via
acvatic  este exclus . Cu toate acestea, în aval de amplasamentul propus pentru RMP, 
calitatea apei în râul Arie  este în general bun , nefiind semnificativ afectat  de aportul de 
impurificare adus de râul Abrud.  

În depozitele superficiale neconsolidate de roc  se g sesc cantonate, pe alocuri, ape 
freatice care pot alimenta izvoare i ape de suprafa . Nu s-au eviden iat mi c ri
semnificative ale apelor subterane de adâncime. Sursele de ap  potabil  sunt fie ap
curent  din izvoarele aflate pe marginea v ilor, fie fântânile pu in adânci s pate de localnici. 
În ansamblu, calitatea apei freatice se afl  sub standardele române ti i europene privind 
calitatea apei potabile i, prin urmare, ar putea fi un motiv de îngrijorare pentru s n tatea 
public  datorit  con inutului de metale dizolvate. 

Lacurile din zon  sunt artificiale, fiind construite în principal în secolul al XVIII-lea ca 
bazine de colectare a apei pentru activit ile miniere. Ele nu joac  un rol semnificativ în 
hidrologia local . În unele lacuri au fost detectate concentra ii substan iale de mercur, îns
mercurul nu este detectat în mod obi nuit în alte ape asociate zonei RMP. Este foarte 
probabil ca mercurul s  provin  din activit ile de prelucrare a aurului din trecut, când a fost 
folosit la extragerea aurului.  
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Caseta 6.1 Ape acide 

Formarea apelor acide 

Când roca ce con ine sulfuri (de obicei pirit  sau sulfur  de fier) intr  în contact cu 
aerul în prezen a apei i a bacteriilor, se produce o reac ie chimic  care poate duce la 
formarea de ape acide, care con in acid sulfuric i sulfa i. Prin scurgerea acestor ape în 
apele curg toare din zon , cre te aciditatea acestora i, în concentra ii suficient de mari, pot 
distruge fauna i flora acvatic .

Apele acide de min  determin  atât cre terea acidit ii apelor curg toare, cât i
con inutul ridicat de mineralele dizolvate.. Unele metale, cum ar fi fierul, zincul, cuprul, 
arsenul, cadmiul, mercurul, seleniul i plumbul pot polua sursele de ap  potabil  (de 
suprafa  sau subterane), care, f r  tratare, devin improprii consumului de c tre animale sau 
oameni, în acela i timp afectând puternic flora i fauna acvatic .

Activit ile miniere de pân  acum de la Ro ia Montan  au dus la poluarea puternic
cu ape acide a pârâurilor Ro ia i Corna i, în continuare, a râului Abrud, ceea ce se vede 
cu ochiul liber în culoarea pe care o au apele (figura 6.3). 

Fotografia din figura 6.3 arat  poluarea cu ape acide de min  cu con inut de fier 
existent  în Ro ia Montan . Culoarea ro ie se datoreaz  con inutului mare de fier. RMGC a 
început monitorizarea zonei în anul 1998. Datele astfel ob inute le-au completat pe cele 
furnizate de autorit i pentru studiul EIM, toate acestea stând la baza studiului EIM i a 
planurilor de management de mediu i social. 

Figura 6.3       Apele acide de min  în Ro ia Montan  datorate practicilor miniere din 
trecut 
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Figura 6.4 Harta re elei hidrografice a zonei RMP 

 Aer  

Un program complex de monitorizare a aerului a ar tat c  nu exist  surse majore de 
poluare industrial  în zona proiectului. Calitatea aerului în aceast  zon  este bun i to i
parametrii sunt la nivelul cerin elor legale. 
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Biodiversitatea 
Flora i fauna de la amplasamentul RMP nu sunt caracterizate de prezen a unor 

specii rare. Zona con ine o varietate larg  de peisaje, soluri i vegeta ie. Solurile i vegeta ia 
sunt un rezultat direct al topografiei, geologiei i climei din zon . Ca urmare, tiparele de 
vegeta ie urmeaz , în general, aranjamentul liniar al v ilor i crestelor muntoase.  

Studiile privind condi iile ini iale arat  c  atât peisajul, cât i habitatele naturale au 
fost în mod semnificativ afectate de activit ile umane. Deteriorarea lor a fost cauzat  de o 
serie de factori precum: 

Activit ile miniere trecute i curente i poluarea asociat  acestora, inclusiv apele 
acide;  
Transformarea sistemelor naturale în paji ti/ p uni/ fâne e;  
Stabilirea i dezvoltarea a ez rilor umane i a planta iilor forestiere; 
Dezvoltarea sistemelor semi-naturale, cum sunt lacurile artificiale.  

Terenurile pe care sunt amplasate exploatarea minier  curent  Ro iamin i iazul de 
decantare din valea Seli tei sunt profund afectate, ducând la pierderea complet  a 
habitatului natural. 

Activit ile umane pe parcursul unei perioade îndelungate de timp au avut drept 
rezultat schimb ri semnificative în flora local . Ca urmare, num rul habitatelor de interes 
ecologic este sc zut. Exist  trei locuri, aflate în cadrul zonei industriale a RMP sau 
adiacente zonei, care con in caracteristici de mediu ce pot fi considerate semnificative. 
Acestea sunt descrise mai jos. 

Caseta 6.2 Pozi ia punctelor de interes ecologic din apropierea RMP 
Cele mai apropiate puncte de interes ecologic 

Aflorimentul de la T ul Mare 
Situat  la nord-est de Ro ia Montan , pe în l imile aflate imediat la ie irea din 

zona industrial  a RMP, aceast  arie cuprinde o combina ie de habitate, printre care i
habitate i aflorimente geologice, care nu se mai g sesc în zona Proiectului. 
Aflorimentele constituie habitat pentru câteva specii de plante medicinale, ierburi i
licheni, mamifere mici i p s ri (de ex. orecarul). De i este un lac artificial, T ul Mare 
constituie un habitat pentru anumite specii acvatice, cum sunt racii de râu, broa tele de 
balt i broa tele râioase, i serve te ca surs  de ap  pentru animalele s lbatice din 
zon . Din punct de vedere al biodiversit ii i peisajului, aceast  zon  reprezint
caracteristica ecologic  cea mai semnificativ  în aria RMP.  

P durea din Valea Vârtopului 
Situat  în vecin tatea imediat  de nord-vest a v ii Ro ia, mult în afara zonei 

RMP, acest complex de diverse asocia ii de vegeta ie cuprinde câteva din cele mai 
reu ite exemplare de foioase din zon , precum i o planta ie de molid de Norvegia. 
P durea reprezint  habitat pentru mai multe specii de cioc nitoare - cioc nitoarea cu 
spatele alb, cioc nitoarea cu pete pe mijloc, cioc nitoarea neagr , cioc nitoarea cu capul 
gri i cioc nitoarea verde - precum i specii de amfibieni, ca salamandra de foc.  

P durea de fag din valea Seli tei  
Bazinul de colectare superior al acestei v i are în vecin tate cele mai mari por iuni 

de p dure de fag din apropierea zonei Proiectului, de i acestea se g sesc departe de 
zona industrial . Aceste por iuni con in o mare parte din speciile de flor i faun
asociate p durilor de fag i reprezint  cele mai reu ite e antioane de p dure 
caracteristic  zonei. 
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7 Dezvoltarea Proiectului i alternative 
Conform reglement rilor României i ale Uniunii Europene, în cadrul EIM, trebuie 

identificate i evaluate op iunile alternative Proiectului. Aceste op iuni trebuie s  fie viabile i
s  fie analizate sistematic din perspectiva impactului asupra mediului, pentru a permite 
luarea deciziei privind proiectul propus.  

În mod obi nuit, alternativele de dezvoltare se refer  la amplasarea proiectului i la 
procesele tehnologice care pot fi utilizate. În mod particular, amplasarea unui proiect minier 
este dictat  de structura geologic i de existen a unei resurse minerale ce poate fi 
exploatat , ceea ce înseamn  c  op iunile alternative au constrângeri geologice. 

Cercetarea geologic  este urmat  de studii în vederea elabor rii proiectului minier. 
Aceste studii structureaz  resursele minerale într-o exploatare minier  viabil  economic. 
Studiul de fezabilitatea include o analiz  de ansamblu a poten ialelor probleme de mediu i
sociale pentru a hot rî dac  este oportun sau nu s  se continue proiectul. 

Studiul de fezabilitate mai include identificarea, evaluarea i selectarea unui num r
de proiecte alternative, precum i punerea la dispozi ie a unei baze de date pentru 
elaborarea EIM i fundamentarea proiect rii de detaliu.  

EIM ia în considerare alternativele proiectului dintr-o perspectiv  mai larg  decât una 
strict tehnic , folosit  în preg tirea studiului de fezabilitate. EIM cuprinde evalu rile planurilor 
alternative, inclusiv a alternativei de nerealizare a proiectului („alternativa zero”), precum i
alte ini iative de dezvoltare economic  în zon . Analiza a ar tat c  varietatea i dimensiunea 
beneficiilor socio-economice, culturale i de mediu aduse de Proiectul Ro ia Montan  nu pot 
fi asigurate de celelalte alternative de dezvoltare economic .

Cu toate acestea, avantajele socio-economice i chiar de mediu ale RMP trebuie s
fie raportate la riscuri i dezavantaje, care constau în folosirea cianurii, modificarea 
infrastructurii i str mutarea i relocarea locuitorilor din Ro ia Montan i Corna.  

Evaluarea alternativelor a fost efectuat  pentru a stabili cea mai bun  tehnologie 
minier , durata i etapizarea proiectului, tehnologii de prelucrare i exploatare, practici de 
management al mediului, op iuni pentru amplasamentele depozitelor de sterile, rutele de 
transport i, în general, m surile de prevenire i/sau diminuare a poten ialului impact asupra 
mediului i social din fazele proiectului (construc ie, exploatare, închidere i post-închidere). 
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Caseta 7.1 Principalele alternative la proiect analizate în EIM 
Principalele op iuni alternative la proiect analizate în EIM sunt urm toarele: 
Extragerea minereului folosind cariere deschise 
S-a efectuat comparativ evaluarea exploat rii miniere în subteran i în cariere deschise. 

Folosirea cianurii ca agent de extrac ie a aurului din minereu 
Aurul se g se te în minereu în special sub form  de particule microscopice, iar pentru a 
minimiza pierderea de aur în steril, acesta trebuie sa fie dizolvat din minereu. Cianura este 
una dintre pu inele substan e care dizolv  aurul. S-au luat în calcul o serie de alternative la 
folosirea cianurii.  

Tehnologia de tratare a cianurii din tulbureala de steril, înaintea desc rc rii acesteia în iazul 
de decantare, pentru a se realiza conformarea cu prevederile Directivei UE 2006/21/EC 
referitoare la managementul de eurilor provenite din industria extractiv .

Amplasarea iazului de decantare (Tailings Management Facility – TMF) 
S-au analizat diverse amplasamente pentru iazul de decantare, înainte de a se decide ca 
acesta s  fie amplasat în valea Corna. 

EIM a luat în discu ie op iunile pentru amplasarea principalelor obiective, cum este, de 
exemplu iazul de decantare a sterilului. Acestea sunt expuse în Caseta 7.2. 

Caseta 7.2 Op iuni alternative pentru amplasarea obiectivelor principale 

Cea mai bun  op iune pentru iazul de decantare este valea Corna, de i au fost 
examinate alte nou  amplasamente în diferite v i din zon ;
Toate op iunile viabile pentru depozitarea rocii sterile au fost analizate, iar 
op iunea aleas  reprezint  o combina ie optim  de metode; 
Au fost examinate diverse rute de acces c tre zona RMP i în jurul ei, iar 
op iunile alese sunt determinate de constrângeri de ordin practic i de impactul 
asupra mediului. 

Proiectul Ro ia Montan  utilizeaz  o serie de produse chimice precum cianura i
acidul clorhidric, reactivi toxici a c ror folosire necesit  un management strict. De aceea, 
RMP trebuie s  utilizeze tehnologii i practici manageriale selectate pe baza celor mai bune 
tehnici disponibile (BAT) recunoscute în UE i în comunitatea interna ional , folosirea 
acestor tehnici fiind o cerin  a reglement rilor na ionale i ale UE.  

În caseta 7.3 sunt prezentate op iunile alternative de tehnologie minier i pentru 
prevenirea/ diminuarea polu rii care au fost luate în discu ie. 
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Caseta 7.3 Op iunile alternative de tehnologie minier i pentru prevenirea/ 
diminuarea polu rii 

Op iuni tehnologice:

A fost examinat i respins , ca fiind neviabil  din ra iuni de siguran ,
economice i de mediu, op iunea pentru metode de exploatare subteran  în loc 
de exploatare în carier .
Au fost analizate alternative la utilizarea cianurii în extragerea aurului, îns  s-a 
constatat c  alte metode pot fi mai periculoase (ca de exemplu cea pe baz  de 
mercur) sau ne-economice. 
Au fost discutate op iunile de reducere a concentra iei de cianur  din sterilul de 
procesare înainte de depozitarea în iazul de decantare; op iunea aleas  este 
BAT i reprezint  cea mai aplicat  tehnologie în sectorul minier modern. 
Epurarea apelor ce urmeaz  a fi desc rcate în receptori naturali se va face 
conform BAT i a celor mai avansate tehnici, care asigur  purificarea pân  la 
atingerea condi iilor de calitate prev zute de NTPA 001/2005 . 

Se cere, de asemenea, s  se ia în considerare i varianta renun rii la proiect – 
alternativa „zero”, adic  o prognoz  a situa iei mediului i a celei socio-economice în cazul în 
care RMP nu se implementeaz . Aceast  op iune este discutat  în caseta 7.4. 

Caseta 7.4 Alternative la op iunile RMP  
Op iunea “alternativa zero”:

A fost analizat  op iunea “alternativa zero”, iar beneficiile RMP au fost 
comparate cu avantajele poten iale ale altor c i de dezvoltare.  

În cazul în care RMP nu se realizeaz , problemele existente legate de poluare 
i declinul socio-economic vor continua, dac  nu se vor asigura investi ii 

alternative masive, inclusiv pentru închiderea minei existente i remedierea 
zonei afectate i furnizarea unei solu ii alternative de existen  a popula iei; 
A fost examinat  posibilitatea introducerii unor industrii alternative care s  aib
un impact socio-economic benefic similar celui creat de RMP propus. S-a 
constatat c  exist  obstacole importante în atragerea unor industrii alternative 
dac  nu se fac investi ii suplimentare substan iale pentru a îmbun t i
poten ialul de dezvoltare i climatul investi ional în zon . RMP nu exclude 
existen a altor industrii i î i propune s  elimine câteva din impedimentele ce 
îngreuneaz  acest lucru. 

O analiz  complet  a acestor op iuni alternative se g se te în EIM, iar concluzia este 
c  op iunile alese pentru RMP sunt cele mai adecvate, deoarece iau în considerare 
constrângerile i oportunit ile economice, tehnice i de mediu, reprezentând în acela i timp 
BAT, acolo unde acest lucru este relevant. 

Op iunea “alternativa zero” nu valorific  resursele naturale existente, cum ar fi 
z c mântul de aur i argint, iar rezolvarea problemelor socio-economice i de mediu ar 
necesita investi ii mult mari decât cele care ar putea fi acoperite de dezvoltarea unor 
activit i f r  profil minier.  
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8 Descrierea Proiectului Ro ia Montan  (RMP) 

Proiectul Ro ia Montan  (RMP) cuprinde dezvoltarea, exploatarea, închiderea minei 
i activit ile post-închidere.  

Exploatarea minier  cuprinde patru cariere, iar prelucrarea minereului excavat se va 
face pe amplasament. 

Cele patru cariere corespund celor patru z c minte principale numite Cetate, Cârnic, 
Orlea i Jig. Odat  cu finalizarea EIM i cu aprobarea RMP, urmeaz  implementarea  
acestuia în urm toarele trei faze: 

 Construc ie; 
 Exploatare; 
 Închidere i post-închidere. 

8.1 Faza construc iei

Se anticipeaz  c  RMGC va numi un contractor specializat în proiectare, achizi ii i
gestionarea construc iilor pe baza unei oferte competitive, pentru dezvoltarea i construc ia 
RMP. Contractorului, oricare ar fi acesta, i se va cere s  respecte obliga iile legale ale RMP, 
precum i orice alte angajamente relevante asumate de RMGC, cum e acordul de mediu, i
alte autoriza ii. 

Perioada pentru construc ia propus  a Proiectului RM este de aproximativ doi-trei 
ani. Activit ile vor începe cu amplasarea birourilor pentru antier, a facilit ilor de 
construc ie i cu mobilizarea principalilor contractori. Principalele activit i din aceast
perioad  sunt:  

Construirea infrastructurii de str mutare (case, biserici, facilit i comerciale, birouri 
administrative comunale), folosind contractori i furnizori locali, în m sura posibilit ilor 
Str mutarea sau relocarea locuitorilor afecta i de proiect; 
Preg tirea amplasamentelor viitoarelor cariere, cuprinzând activit i de îndep rtare i
depozitare a solului vegetal i subsolului;  
Deschiderea i exploatarea carierelor pentru materialele de construc ii pentru drumuri, 
producerea de beton etc.; 
În colaborare cu Minvest, închiderea temporar  sau permanent , dup  caz i
redezvoltarea exploat rilor existente pe amplasamentul proiectului;  
Conectarea la re eaua electric  na ional  de înalt  tensiune;  
Construirea unei conducte de alimentare cu ap  din râul Arie ;
Construirea uzinei de procesare a minereului i a sta iei de tratare a cianurii; 
Construirea unui nou drum de acces spre Ro ia Poieni;  

 Construirea pe Valea Corna a iazului de decantare a sterilelor de procesare, care va 
include: barajul de amorsare (batardou), barajul ini ial construit din agregate de carier i
roci sterile, care se va în l a progresiv pe parcursul perioadei de exploatare a iazului 
formând barajul iazului de decantare în faza final :
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 Construirea pe Valea Corna a barajului secundar de reten ie pentru captarea 
eventualelor scurgeri;  

 Construirea în Valea Ro ia a barajului Cetate pentru colectarea apelor acide;  
 Construirea sta iei de epurare a apelor acide de min ;
 Construirea infrastructurii;  
 Construirea altor structuri de re inere a apei i canale de gospod rire a apei nepoluate;  
 Construirea sta iei de tratare a apei potabile; 
 Construc ia unei sta ii de tratare a apei uzate menajere; 
 Testarea la scar  pilot a alternativelor propuse pentru epurarea secundar  a apelor 

uzate cu concentra ie redus  de cianuri, precum i pentru îndep rtarea avansat  a 
calciului i sulfa ilor din apele acide de min .

Aceast  faz  este important , incluzând activit i semnificative, i duce la crearea 
unei serii întregi de structuri i facilit i permanente. La finalul construc iei, RMP va fi 
încredin at i predat echipei manageriale a RMP ca o unitate de afaceri preg tit  s  înceap
exploatarea.  

8.2 Faza de operare 

Activit ile de exploatare propuse pentru Ro ia Montan  sunt planificate s  dureze 
16 ani i vor consta din activit i conven ionale de exploatare în carier  cu tehnici de 
perforare, pu care, înc rcare cu excavatoare hidraulice i de transport al minereului cu 
basculante.  

Vor fi exploatate patru cariere (Cetate, Cârnic, Orlea i Jig). Cele patru mine se afl
în cadrul aceleia i exploat ri, care va alimenta cu minereu uzina de prelucrare de pe 
amplasament. Exploatarea carierelor Cetate i Cârnic va începe simultan. Pân  în anul al 9-
lea, exploatarea se va încheia la mina Cârnic, iar cea de la Cetate va continua pân  la 
epuizarea minereului. Exploatarea minelor Orlea i Jig va fi ini iat  în al 7-lea, respectiv al 9-
lea an.  

Cariera Cârnic va fi finalizat  în anul 9, în timp ce cariera Cetate va continua pe tot 
parcursul existen ei minei. Exploatarea minier  propriu-zis  va dura 14 ani.  

În primii ase ani de activitate, se va crea o hald  de minereu cu con inut s rac, pe 
m sur  ce minereul de mai bun  calitate va fi selectat ini ial i prelucrat. Halda de minereu 
s rac va fi prelucrat  în anii 14 – 16, dup  închiderea exploat rilor în cariere, aproximativ în 
2024. Figura 8.1 arat  amplasarea carierelor i anul în care acestea vor fi exploatate.  
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Figura 8.1 Amplasarea carierelor i anii în care urmeaz  s  fie exploatate 
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Etapele propuse pentru preg tirea i prelucrarea minereului cuprind elementele-cheie din 
tabelul 8.1. 

Tabelul 8.1 Etapele propuse pentru preg tirea i prelucrarea minereului 
Nr. 
crt.  Etape  Descriere 

1 Concasare i
haldare 

Minereul este sf râmat cu ajutorul unui concasor giratoriu i apoi depozitat în 
halde; 

2 M cinarea umed  Minereul depozitat este m cinat umed; 

3 Le ierea i
absorb ia

Se adaug  cianur  la amestecul de ap i minereu care apoi este trecut
printr-o serie de bazine, unde are loc agitarea amestecului. În aceste bazine 
aurul i argintul sunt separate din amestec prin adsorb ie pe c rbune activ; 

4 Electroliza
Aurul i argintul se extrag prin-un proces clasic de electroliz  (trecerea unui 
curent electric prin solu ie) care separ  aurul i argintul la un electrod de 
c rbunele activ la cel lalt electrod; 

5 Topirea  Aurul i argintul sunt apoi turnate în lingouri printr-un procedeu metalurgic; 

6

Tratarea tulburelii 
de steril pentru 
distrugerea 
cianurii

Dup  ce aurul i argintul sunt extrase, iar o parte din cianur  este recuperat
prin îngro area tulburelii de steril, distrugerea cianurii are loc în instala ia 
DETOX. Con inutul de cianur  din tulbureala de steril tratat  este mai mic de 
10 mg/l cianuri u or eliberabile, în conformitate cu valoarea limit  impus  prin 
Directiva 2006/21/EC pentru activit i miniere noi.; 

7
Depozitarea 
sterilului de 
procesare 

Tulbureala de steril va fi transportat  prin conduct i depozitat  în iazul de 
decantare. 

8 Recircularea i
refolosirea apei

Particulele solide din tulbureala de steril se vor sedimenta, iar apa limpezit  va 
fi recirculat  din iazul de decantare spre uzina de procesare i refolosit
pentru a evita evacuarea apei uzate în mediu i a folosi cât mai pu in resursele 
de ap  proasp t .

Figura 8.2. Schema sistemelor de preparare i procesare a minereului  
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Vizual, amplasarea celor mai semnificative obiective ale RMP se prezint  astfel: 

În Valea Ro ia: carierele, stiva de minereu s rac i bazinul de captare a apelor 
Cetate;  
În Valea Corna: iazul de decantare a sterilelor de procesare. 

Bazinul Cetate de captare a apelor acide, construit pe pârâul Ro ia, va asigura 
reten ia apelor de suprafa  poluate de apele acide de min  din exploat rile din trecut, 
precum i scurgerile acide din zonele noi de operare, împiedicând propagarea poluan ilor în 
cursuri de ap  din aval. Apa din acest iaz se va pompa în sta ia de epurare a apelor acide 
aflat  pe amplasamentul uzinei pentru a putea fi utilizat  în procesul tehnologic, iar surplusul 
va fi evacuat în emisar pentru men inerea debitului salubru al pârâurilor Ro ia i Corna. 
Astfel se va realiza o îmbun t ire semnificativ  a calit ii apelor de suprafa  fa  de situa ia 
actual .

Iazul de decantare a sterilelor de procesare const  dintr-un baraj construit din 
agregate de carier i roci sterile, care se va în l a progresiv pe parcursul perioadei de 
exploatare a iazului pentru a asigura depozitarea sterilelor de procesare dup  tratarea 
acestora în instala ia DETOX pentru distrugerea cianurii. Iazul de decantare va include i un 
baraj secundar de reten ie pentru captarea i re inerea exfiltra iilor din iazul de decantare. 
De aici, apa va fi pompat  înapoi în iazul de decantare. 

Caseta 8.1 prezint  schi a barajului permeabil pentru sterilele de procesare, iar 
Figura 8.2 arat  în l area barajului iazului de decantare pe parcursul anilor. Casetele 8.2 i
8.3 prezint  managementul cianurii i, respectiv, siguran a barajelor.  
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Caseta 8.1 De ce a fost aleas  op iunea cu un baraj permeabil pentru sterilele de 
procesare? 

De ce un baraj permeabil pentru sterilele de procesare? 

Exist  dou  tipuri de baraje taluzate: din p mânt i din anrocamente. Barajele din 
p mânt sunt construite în cea mai mare parte din p mânt compactat, iar celelalte sunt, 
în principal, construite din piatr  sau de euri de piatr  compactate. Barajul din Valea 
Corna al iazului de decantare a sterilelor de procesare va fi construit par ial din piatr
i material excavat atât din carierele exploat rii miniere, cât i din carierele de 

anrocamente. Sec iunea transversal  prin barajul iazului de decantare este prezentat
mai jos.  

Majoritatea barajelor taluzate au o sec iune central  care în mod frecvent este 
construit  dintr-un material impermeabil pentru a nu l sa apa s  treac  prin baraj. 
Acesta este cazul barajului de amorsare al iazului de decantare, care este destinat s
depoziteze apa pentru demararea RMP.  
Barajul final Corna va permite trecerea unei cantit i de ap  care va fi captat  de un 
baraj secundar denumit baraj de control. Acesta permite sterilului s  se scurg i s
se consolideze, îmbun t indu-se astfel stabilitatea i f când posibil  crearea unei 
suprafe e bine drenate, care va fi revegetat  dup  închiderea minei.  
Spre deosebire de barajul principal, barajul secundar de control va fi impermeabil fiind 
construit din materiale care nu genereaz  ape acide. Apa adunat  în spatele barajului 
secundar de control va fi pompat  înapoi în iazul de decantare pentru a fi reciclat  în 
uzina de procesare. 

Este important de notat c  fundul V ii Corna este format din sol i roc  de baz  de 
permeabilitate foarte sc zut . Apa tinde s  urmeze un curs care-i opune cea mai mic
rezisten i prin urmare, apa adunat  în spatele barajului va curge preferen ial prin 
barajul principal, în loc s  se scurg  prin fundul v ii, în apa freatic .
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Figura 8.3. Schema dezvolt rii etapizate i umplerea iazului de decantare în 
decursul timpului 

Suprafa a final  creat  de depunerea sterilului 
de procesare în spatele barajului de 
anrocamente de pe Valea Corna  

Limita zonei 
industrial 

Valea Corna 

Valea Ro ia 
Montan

Barajul din 
roci 
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Caseta 8.2 Managementul cianurii 
Managementul cianurii  

Mineritul din trecut a exploatat filoanele existente, iar în prezent majoritatea aurului 
r mas la Ro ia Montan  este con inut în minereu sub form  de particule microscopice, 
care nu pot fi recuperate utilizând doar procedee mecanice. De aceea, dup  concasare 
i m cinare, aurul trebuie dizolvat i extras din minereu. Cianura este una dintre 

pu inele substan e care dizolv  aurul. S-au luat în considerare o serie de alternative la 
folosirea cianurii, îns  nici una nu asigur  atât eficien a extragerii, cât i siguran a în 
exploatare la costuri avantajoase.  

Cianura este o substan  periculoas , care poate fi utilizat  numai cu asigurarea 
condi iilor de maxim  siguran . De aceea a fost preg tit un Plan de management a 
Cianurii pentru RMP, în conformitate cu Codul Interna ional de Management a 
Cianurilor1 i recomand rile europene Cefic2. Codul a fost elaborat sub coordonarea 
Programului Na iunilor Unite pentru Mediu, pentru a sprijini industria mondial  a 
mineritului aurifer s  îmbun t easc  managementul cianurilor în vederea minimiz rii
riscurilor pentru muncitori, comunit i i mediul înconjur tor, generate de utilizarea 
cianurii în extrac ia aurului. S-a urm rit, totodat , s  se r spund  astfel îngrijor rilor 
manifestate de comunit i în leg tur  cu utilizarea cianurilor. 

O companie autorizat  conform standardelor UE va transporta cianura numai sub form
solid  (brichete), în containere speciale blindate i sigilate, pân  la punctul de lucru al 
RMP. Aceste containere speciale sunt concepute pentru transferarea cianurii direct de 
la uzina produc toare de cianur  la uzina de procesare din Ro ia Montan . Instala ia 
DETOX de distrugere a cianurii printr-o tehnologie foarte modern i cu larg  aplicare în 
minerit va fi încorporat  în uzina de procesare. Aceast  tehnologie va asigura reducerea 
concentra iei cianurilor în tulbureala de steril sub nivelul maxim pe care România, 
Uniunea European i America de Nord îl consider  sigur, înainte ca sterilele de 
procesare s  fie evacuate din uzin  spre iazul de decantare a sterilului din valea Corna. 

Aceast  tehnologie de neutralizare a cianurii a fost testat  cu succes în peste 80 de 
mine de aur din lume i continu  s  înlocuiasc  vechile tehnologii. 

Tehnologia de tratare a tulburelii de steril în vederea distrugerii cianurilor care se va 
implementa prin proiect reprezint  introducerea în acest domeniu a celor mai bune 
tehnici disponibile (BAT) pentru industria minier  din România. 

De asemenea, este important de men ionat c , spre deosebire de metalele grele, 
cianura nu se bio-acumuleaz i, chiar mai mult decât atât, se descompune relativ rapid 
în condi ii atmosferice normale. 

Totu i, s-au prev zut m suri pentru tratarea secundar  a apelor cu concentra ii reduse 
de cianuri, atunci când este necesar  evacuarea în mediul înconjur tor i nu sunt 
îndeplinite cerin ele standardelor de calitate.  

Planul de monitorizare al RMP include monitorizarea continu  a cianurilor, atât pentru 
toate procesele i opera iile prev zute în proiect care implic  prezen a cianurilor, cât i
în mediul înconjur tor. 

                                               
1 www.cyanidecode.org 
2 www.cefic.org 
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Caseta 8.3 Siguran a barajului 
Siguran a barajului iazului de decantare a sterilelor 

Iazul de decantare a sterilelor de procesare este riguros conceput pentru a respecta 
cu stricte e standardele române ti i interna ionale în privin a garant rii func ion rii în 
siguran i în condi ii acceptabile pentru mediu. Din perspectiva statistic , exist
dou  riscuri principale în privin a barajelor: 

1. supraumplerea, când în l imea barajului i capacitatea de depozitare nu 
sunt suficiente pentru a st vili apa, 

2. cedarea barajului, când o por iune a sa se pr bu e te.  

În conceperea iazului de decantare pentru sterilele de procesare au fost incluse o 
serie de elemente de proiectare pentru a preîntâmpina aceste probleme - caseta 
15.1 prezint  o list  a acestora.  

Exist  solu ii pentru a se evita supraumplerea iazului, pentru care exist  în mod 
normal o grij  deosebit . Pentru asigurarea unei capacit i suficiente, în vederea 
evit rii supraumplerii, în l area corespunz toare fiec rui stadiu de realizare a 
barajului iazului de decantare pe parcursul desf ur rii RMP este determinat  de 
suma volumelor necesare pentru: 
 Depozitarea apei i a sterilelor rezultate în urma proces rii minereului estimate 

pentru volumul maxim de operare i volumul mediu al iazului de decantare 
(bilan ului lunar al apei); 

 Colectarea i re inerea apei provenite în urma a dou  precipita ii maxime 
probabile*, pornind de la estim ri în cazul unui astfel de eveniment specific zonei 
RMP (precipita iile maxime probabile genereaz  viiturile maxime probabile); 

 Asigurarea unei plaje de steril i a unei o zone tampon pentru protec ia împotriva 
valurilor în orice stadiu de în l are a barajului; pentru siguran , calculul se 
bazeaz  pe capacitatea de reten ie a dou  viituri maxime probabile plus 1 metru 
rezerv  pentru mi carea valurilor.  

* Conform prevederilor române ti în vigoare iazul de decantare trebuie s  aib  o 
capacitate care s  fac  fa  unor precipita ii de 24 de ore cu o intensitate ce se 
estimeaz  c  poate avea loc doar o dat  la 10.000 de ani. Aceasta corespunde unei 
precipita ii de 211 mm la Ro ia Montan . Precipita ia maxim  probabil  reprezint
mai mult decât dublul acestei cantit i, indiferent c  este vorba de un eveniment de 
precipita ie maxim  de 450 mm pe timp de var  sau de 440 mm pe timp de iarn
(luându-se în calcul i topirea z pezii). 

Pentru siguran , probabilitatea maxim  de apari ie a precipita iei maxime probabile
a fost selectat  drept criteriu de proiectare a iazului de decantare. În plus, pentru a 
se asigura c  iazul de decantare are capacitatea de a depozita un volum maxim de 
precipita ii în orice moment, acesta este conceput s  fac  fa  în condi ii de 
siguran  la dou  evenimente consecutive de precipita ie maxim  probabil . Asta 
înseamn  c  iazul de decantare este poiectat astfel încât s  re in  un volum de 
precipita ii de patru ori mai mare decât cel cerut de reglement rile române ti. Se va 
construi un deversor pentru baraj, pentru eventualitatea extrem de pu in probabil  c
pompele nu ar func iona datorit  unei defec iuni sau a întreruperii energiei electrice, 
concomitent cu producerea celui de-al doilea eveniment de precipita ii maxime 
probabile. În concluzie, precau iile adoptate pentru construc ia iazului de decantare 
dep esc cu mult cerin ele standardelor de siguran . Toate acestea au fost luate în 
considerare pentru a asigura c  amplasarea iazului de decantare din valea Corna 
prezint  un risc mult mai mic decât riscurile asumate în via a de zi cu zi. 
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8.3  Etapa de închidere i post-închidere a minei  

Planul de management pentru reabilitarea i închiderea minei cuprinde activit i
pentru dezafectarea instala iilor, reabilitarea zonei Proiectului i implementarea unui 
program pe termen lung de post-închidere, pentru garantarea îndeplinirii obiectivelor. Ca 
parte a procesului de evaluare a impactului asupra mediului i de autorizare, se va stabili i
conveni asupra garan iei financiare pentru procesul de închidere a minei. Preg tirea unei 
strategii de dezafectare i ecologizare a amplasamentului înaintea demar rii RMP constituie 
o parte integrant  a procesului.  

Conform Directivei 2006/21/EC privind de eurile din industria extractiv , închiderea 
unei mine i reabilitarea zonei se refer  la “ecologizarea zonei afectate […] de a a manier
încât s  o readuc  la o stare satisf c toare [...] pentru utilizarea ulterioara.” 

Planul de închidere a minei identific  utiliz ri poten iale pentru diversele p r i ale 
zonei afectate de opera iunile de exploatare minier . În func ie de aceste utiliz ri, se 
specific  modul de reabilitare, obiectivele urm rite i tehnologiile care pot fi folosite. De i în 
versiunea curent  a Planului de închidere a minei sunt descrise principala strategie de 
închidere i tehnologiile, Planul este un document viu i se va dezvolta prin revizuiri i
actualiz ri, în func ie de: 

progresele tehnologice viitoare; 
modificarea intereselor publicului în leg tur  cu planurile de folosire ulterioar  a 
zonelor reabilitate; 
cuno tin ele îmbun t ite despre impactul asupra mediului generat de emisiile 
industriei extractive.  

Aceast  abordare a planific rii activit ii unei mine recunoa te c  de i mineritul 
schimb  definitiv unele caracteristici ale topografiei suprafe ei, reprezint  o utilizare 
temporar  a terenului i c  închiderea adecvat  a opera iunii este în acord cu folosirea 
durabil  a resurselor minerale.  

Obiectivul principal al Planului de reabilitare i închidere a minei i al procesului de 
proiectare, este identificarea într-un stadiu timpuriu a efectelor poten iale asupra mediului, 
siguran ei i s n t ii, cauzate de închiderea minei i a obliga iilor legale i financiare 
asociate, precum i minimalizarea lor prin ac iunile întreprinse pe parcursul fazelor de 
planificare, proiectare i operare ale RMP.  

Obiectivele de reabilitare trebuie s  ia în considerare sugestiile i opiniile comunit ii, 
cerin ele legale, aspectele specifice ale zonei de amplasare a proiectului, strategiile RMGC, 
i cele mai bune practici aplicabile. Aceste obiective trebuie s  vizeze:  

Protec ia s n t ii publice i a bun st rii sociale; 
Convenirea asupra unor scopuri de folosire a zonei, ulterior închiderii exploat rii
miniere; 
Stabilizarea geotehnic  a structurilor minei (taluzurile carierelor, haldelor de minereu 
etc.); 
Refacerea peisajului pentru a diminua procese ca: eroziunea, transportul 
sedimentelor, precum i pericolul poten ial pentru mediu;  
Protec ia calit ii apei.  

Pornind de la aceste scopuri, obiectivele Planului de reabilitare i închidere a minei sunt: 
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Sprijinirea echipei manageriale în asigurarea protec iei s n t ii i siguran ei publice 
pe parcursul i ulterior închiderii minei i a amenaj rilor asociate;  
Posibilitatea începerii activit ilor de închidere înainte de încetarea produc iei;  
Reducerea sau eliminarea efectelor pe termen lung asupra mediului;  
Readucerea zonelor afectate la condi ii productive, cât mai repede posibil din punct 
de vedere practic;  
Minimizarea, în m sura posibilului, a resurselor minerale imobilizate;  
Sprijinirea RMGC în activit ile de planificare a bugetului i a programului de 
activitate.  
Procesul de închidere a minei începe în timpul fazei de operare prin optimizarea 

tehnologiilor în vederea activit ilor ulterioare de închidere, ca, de exemplu, separarea 
sterilelor poten ial poluante de cele nepoluante, i prin demararea i finalizarea ecologiz rii
haldelor (halda de steril Cârnic), cât de repede posibil.  

Spre sfâr itul fazei de exploatare, tehnologiile de produc ie i depozitare vor fi treptat 
adaptate la cerin ele închiderii minei i ale reabilit rii. De exemplu:  

regimul de depozitare a tulburelii de steril se va modifica în a a fel încât panta 
suprafe ei de steril i a stratului de acoperire a acesteia s  faciliteze scurgerea apei 
de suprafa  neafectate i s  minimizeze infiltrarea acesteia în interiorul sterilului 
decantat;  
rocile sterile poten ial generatoare de ape acide, vor fi înglobate în rocile nepoluante;  
carierele care au fost deja complet exploatate vor fi umplute cu roc  steril  de la 
celelalte cariere aflate în exploatare. 

Faza activ  de închidere începe în anul 14 al proiectului, la sfâr itul exploat rii 
miniere, când a mai r mas de prelucrat doar stiva de minereu s rac. Carierele, total sau 
par ial umplute i haldele de roc  steril  vor fi integrate în peisaj prin acoperirea cu sol fertil 
i inert din punct de vedere chimic i prin plantarea de iarb i copaci.  

În anul 16, dup  prelucrarea minereului cu con inut sc zut, va începe consolidarea 
stratului de material utilizat la acoperirea iazului. Acesta are rolul de a izola sterilul poten ial 
poluant într-un depozit de steril stabil i consolidat.  

Cariera Cetate, care va fi închis  ultima, va fi inundat . Pentru a minimiza oxidarea 
mineralelor din pere ii carierei, fenomen care poate duce la formarea apei acide în lacul 
carierei, procesul de inundare va fi accelerat prin pomparea în carier  a apei din iazul de 
decantare a sterilelor de procesare. Înaintea acestei opera ii, apa va fi tratat , dac  e 
nevoie, pentru asigurarea unei calit i care s  corespund  standardelor române ti privitoare 
la evacuarea în mediu.  

Sta iile semipasive (lagune biologice) de tratare a apei, care vor fi construite i
testate pe perioada exploat rii, vor continua s  trateze apele care ajung în v ile Ro ia i
Corna. Dac  eficien a acestor sta ii nu este corespunz toare, vor continua s  func ioneze 
sistemele active de tratare (sta ia de epurare ape acide de min i, respectiv, de tratare 
secundar  a apelor cu con inut redus de cianuri), astfel încât standardele de desc rcare s
fie respectate.  

Sistemul de monitorizare existent va fi adaptat la cerin ele fazelor de închidere i
post-închidere a pentru a demonstra eficien a m surilor de reabilitare, sau dac  e nevoie, 
pentru a determina implementa m surile de diminuare a efectelor asupra mediului.  
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9 Aspecte privind impactul asupra mediului i m surile 
de prevenire i/sau diminuare a acestuia  
Aceasta sec iune prezint  aspectele esen iale ale impactului asupra mediului i

m surile de prevenire i/sau diminuare a acestuia. Sunt prezentate, de asemenea, efectele 
pozitive ale proiectului i m surile de maximizare a avantajelor. Sec iunea acoper
urm toarele aspecte: 

 Resursele de ap  (ap  de suprafa i ap  subteran ); 

 Calitatea aerului; 

 Zgomotul i vibra iile; 

 Resursele de sol; 

 Fauna; 

 Peisajul. 

9.1 Resursele de ap

În leg tur  cu RMP, apa este una dintre cele mai importante resurse de mediu. Apa 
este esen ial  pentru exploatarea minereului, iar gospod rirea ra ional  a apei este vital
pentru protec ia i îmbun t irea sistemului hidrografic local, pentru utilizatorii acestuia 
(inclusiv animalele s lbatice) i pentru func ionarea în condi ii de siguran  a iazului de 
decantare a sterilului procesat. 

Situa ia prezent  este caracterizat  de devers ri necontrolate i puternic poluate 
rezultate din activit ile miniere din trecut i din cele curente, care p trund în cursurile 
naturale de ap  afectând semnificativ calitatea i poten ialul de utilizare al acestora. În 
sec iunea 6.1 a fost prezentat  o caracterizare general  a form rii apelor acide i a st rii
mediului acvatic din Ro ia Montan .

Spre deosebire de alte proiecte miniere, RMP ofer  oportunitatea unor semnificative 
beneficii pe termen lung pentru mediul acvatic prin implementarea primului sistem 
comprehensiv de management al apei din v ile Ro ia i Corna. Principiul director al 
strategiei de gospod rire a apei în cadrul RMP este de a conserva calitatea apei nepoluate 
i de a intercepta orice ap  contaminat  în vederea trat rii. 

Faza de construc ie va implica o varietate de activit i de decopertare a solului, de 
excavare i de construire. Activit ile de construc ie duc în mod tipic la perturbarea solului i
a rocilor, conducând la posibilitatea ca apa înc rcat  cu suspensii i sedimentele s
deverseze în cursurile de ap  din zon . O serie de instrumente de gospod rire, cum ar fi 
interceptarea excedentului de ap  pluvial , compactarea taluzurilor i plantarea acestora cu 
iarb , vor face ca apele scurse din incinta antierului s  respecte standardele de calitate 
cerute. Construirea barajului pe valea Corna i a barajului de captare a apelor acide din 
valea Ro ia vor ac iona ca modalit i majore de control al scurgerilor i vor împiedica 
p trunderea în cursurile de ap  a apei care vine în contact cu suprafe ele perturbate. 

Una dintre cele mai importante forme de impact a RMP care se va manifesta în 
timpul fazei de construc ie este legat  de modificarea sistemelor fluviale din v ile Ro ia i
Corna. Scurgerile curate de ap  pluvial i cursurile de ap  nepoluat  din amonte vor fi 
direc ionate în jurul zonei RMP prin intermediul unor canale amenajate. Alte canale vor 
colecta apa poluat  sau poten ial poluat  în vederea trat rii înainte de deversarea acestora 
în receptori naturali.  
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În acest fel, RMP va determina un efect pozitiv semnificativ asupra calit ii apei prin 
colectarea i tratarea apei poluate datorit  activit ii miniere existente înaintea începerii 
proiectului. Vor fi asigurate debitele salubre în pârâurile Ro ia i Corna pentru promovarea 
condi iilor de reabilitare ecologic .

Pe parcursul fazei de exploatare, apa va reprezenta un element-cheie în cadrul 
procesului de prelucrare a minereului i de evacuare a sterilelor de procesare. Minereul 
concasat va fi amestecat cu ap  pentru a forma un amestec lichid din care se vor extrage 
aurul i argintul prin procedee chimice. Tulbureala de steril fluid  va fi transportat  prin 
conducte în vederea depozit rii în iazul de decantare.  

Înainte de depozitarea în iazul de decantare, tulbureala de steril lichid va fi tratat
pentru reducerea concentra iilor de cianuri u or eliberabile pân  sub nivelul stabilit prin 
Directiva 2006/21/EC cu privire la de eurile din industria extractiv  în vigoare din mai 2006. 
Prevederile Directivei stabilesc m surile de exploatare a iazurilor de decantare din industria 
extractiv , astfel încât acestea s  reprezinte un pericol minim pentru oameni i faun . De 
exemplu, p s rile vor putea folosi iazul în siguran  dat fiind faptul c  limita impus  de 
Uniunea European  pentru concentra ia de cianuri u or eliberabile din iazul de decantare 
este de cinci ori mai sc zut  (pentru mine noi) decât cea demonstrat  a fi pragul de 
siguran  pentru p s ri. Caseta 9.1 prezint  m suri din strategia de diminuare a impactului 
indus de iazul de decantare a sterilelor. 

Caseta 9.1 Sinteza m surilor menite s  reduc  la minimum impactul iazului de 
decantare 

Principalele m suri de reducere a impactului  
Tratarea tulburelii de steril în instala ie DETOX în vederea reducerii 
concenta iilor de cianuri pân  la limita impus  prin Directiva 2006/21/EC; 
Stabilirea amplasamentului într-o zon  în care condi iile hidro-geologice 
împiedic  scurgerea apelor subterane de sub iazul de decantare c tre sub-
bazinele hidrografice adiacente; 
Folosirea stratului de permeabilitate sc zut in situ care formeaz  o 
‘c ptu eal ’ natural  permanent  a bazinului, plus lucr ri adi ionale în vederea 
cre rii condi iilor de permeabilitate sc zut  acolo unde c ptu eala natural  este 
insuficient ;
Apa din iaz care se infiltreaz  prin baraj (conform conceptului de „baraj 
permeabil” proiectat) este colectat  în bazinul secundar de reten ie, de unde 
este pompat  înapoi în iaz; 
Sistemul de pu uri de monitorizare plasate de-a curmezi ul v ii în aval de 
barajul de captare secundar poate fi transformat în pu uri de pompare i de 
recuperare în cazul în care rezultatul monitoriz rii ar indica exfiltra ii din barajul 
secundar de reten ie; 
Se va asigura tratarea final  capabil  s  reduc i mai mult cianura rezidual
pân  la concentra ii care s  respecte standardele române ti de desc rcare în 
receptori naturali. Acest lucru va permite deversarea în mediu în condi ii de 
siguran , necesar  în urm toarele situa ii: 1) dup  dou  viituri maxime 
probabile, dac  dilu ia natural  nu asigur  condi iile de calitate pentru 
desc rcare, sau 2) la inundarea carierei Cetate, dac  apa din iaz nu a ajuns 
prin degradare natural  la calitatea cerut  prin NTPA 001/2005. În plus, se va 
dezvolta un sistem de tratare semi-pasiv  în lagune, care va deveni func ional 
în perioada de închidere i post-închidere, înlocuind sistemele active de tratare 
în vederea îndep rt rii poluan ilor specifici apei din iaz, inclusiv compu ilor de 
degradare a cianurilor (amoniac).  
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Apa de procesare va fi recuperat  din iazul de decantare pentru reutilizare în uzina 
de procesare a minereului, evitându-se necesitatea devers rii în mediu a apei de procesare. 
În acela i timp, aceasta reduce la minimum nevoia de ap  din resurse naturale.  

Apa uzat  menajer  va fi colectat i epurat  iar efluentul va fi deversat în iaz. 

Caseta 9.2  Desc rc rile de ape în mediu în cadrul RMP 

Desc rc rile de ap  sunt urm toarele:
Orice ap  desc rcat  de pe amplasamentul RMP în receptori naturali va 
respecta NTPA 001/2005. Spre deosebire de standardele Uniunii Europene, 
aceast  norm  cuprinde un num r mai mare de indicatori; în plus, fa  de 
standardele de calitate a efluen ilor din alte State Membre, nu este diferen iat 
pe tipuri de activit i industriale sau zone geografice. Proiectul tehnic RMP 
include asigurarea epur rii primare i secundare a apelor reziduale în vederea 
respect rii NTPA 001/2005 pentru to i poluan ii con inu i în efluen ii desc rca i. 
Apele acide vor fi interceptate în iazul de captare a apelor acide Cetate. 
Aceast  ap  va fi ulterior tratat  în sta ia de tratare a apelor acide de min
pentru a se conforma NTPA 001/2005, înainte de desc rcarea în mediu. Apa 
tratat  va fi pompat  pentru utilizare în uzina de procesare sau deversat  în 
v ile Corna i Ro ia pentru a men ine debitele salubre sau pentru a reduce 
cantitatea total  de ap  acumulat  pe amplasament. 
Exfiltra iile din iazul de decantare a sterilelor de procesare vor fi colectate în 
bazinul barajului secundar de reten ie i pompate înapoi in iaz. În timpul fazei 
de operare a RMP în condi ii normale, nu se descarc  ap  din iaz în mediu, 
aceasta fiind recirculat  ca ap  de proces pentru a minimiza volumul de ap
necesar din râul Arie . Deversarea controlat  ar putea avea loc dup  dou
viituri maxime probabile; în acest caz, dac  dilu ia natural  nu asigur  condi iile 
de calitate pentru desc rcare, se va face tratarea secundar  a apelor 
industriale. În perioada de închidere i post-închidere vor fi func ionale 
sistemele de tratare semi-pasive în lagunele biologice din valea Ro ia i valea 
Corna (sistem semi-pasiv de tratare dezvoltat i testat în timpul opera iunilor). 
Dac  în aceste sisteme de epurare semi-pasiv  nu este asigurat  calitatea 
impus  de NTPA 001/2005, în func ie de natura poluan ilor reziduali 
neconformi, apele vor fi redirijate pentru epurare avansat  fie în sta ia de 
epurare ape acide de min , fie în instala ia de tratare secundar  a apelor cu 
con inut redus de cianuri; instala iile de epurare activ  vor r mâne în func iune 
în perioada închiderii.  
Apa pluvial  va fi direc ionat  pe cât posibil în jurul iazului de decantare a 
sterilului i a zonelor perturbate. Excedentul de ap  pluvial  care nu va putea fi 
direc ionat în jurul amenaj rilor va fi captat i gospod rit fie în iazul de 
decantare al sterilelor de procesare sau în iazul Cetate de colectare a apelor 
acide. 

La închiderea minei, se va amenaja un lac în cariera Cetate pentru a diminua 
formarea de ape acide. Apa decantat  în iaz, r mas  la sfâr itul oper rii va fi pompat  în 
lacul de carier  Cetate, dup  tratare, dac  va fi cazul. Eliminarea apei din iazul de decantare 
a sterilului de procesare va gr bi procesul de deshidratare i stabilizare a sterilului în 
vederea reabilit rii amplasamentului iazului de decantare.  

În perioada de închidere, poten ialul de generare a apelor acide pe amplasamentul 
RMP se va reduce substan ial prin refacerea înveli ului de sol, plantarea de vegeta ie i
instalarea unor canale permanente suplimentare de direc ionare a apelor. Cu toate acestea, 
este înc  posibil  o anumit  generare de ape acide. De aceea, se prevede men inerea 
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sistemului activ de tratare ape acide de min , colectate în iazul Cetate. De asemenea, se 
prevede tratamentul „in situ” al apei din lacul carierei Cetate cu lapte de var din sta ia de 
epurare ape acide de min , men inut  pe amplasamentul ini ial sau reamplasat  în 
apropierea carierei Cetate. În faza de închidere se vor mai dezvolta i sisteme de tratare 
semi-pasiv  în lagune biologice, preconizate s  devin  sisteme unice de epurare în perioada 
post-închidere. În felul acesta, se va men ine efectul pozitiv asupra calit ii apei de suprafa
din faza opera ional .

Majoritatea cantit ii de ap  necesar  RMP va fi acoperit  din recircularea apei din 
iazul de decantare. Apa proasp t  necesar  RMP va fi prelevat  din râul Arie  pentru 
prepararea reactivilor i pentru alte necesit i nelegate de exploatare, cum ar fi apa potabil ,
apa pentru interven ii în caz de incendiu etc. Apa necesar  Proiectului provenit  din râul 
Arie  nu va afecta în mod semnificativ utilizatorii existen i i nici sistemul ecologic acvatic. 

o Cerin a de ap  în faza de operare a exploat rii este acoperit  din surse 
diferite, dup  cum urmeaz : 80% din iazul de decantare; 

o 14% apa proasp t  din râul Arie ;
o 5% din efluentul sta ie de tratare ape acide; 
o 1% din apa pluvial  colectat  în bazinul din perimetrul uzinei. 

Caseta 9.3  Rezum  modalit ile de utilizare a apei în cadrul RMP  

Sintez  a modalit ilor de utilizare a apei în cadrul RMP 

Cerin a medie de ap  proasp t  totalizeaz  238 m3/or , din care 
aproximativ 207 m3/or  pentru exploatare i 31 m3/or  pentru necesit i
care nu sunt legate de exploatare.  
Sta ia de pompare a apei proaspete a fost proiectat  la debitul de 
pompare maxim de 350 m3/or  pentru a face fa  unor situa ii 
neprev zute. 
Debitul râului Arie  este capabil s  furnizeze cei 350 m3/or  (debit de 
pompare) necesari RMP, cu asigurarea de 96%, r mânând totodat  în 
albie un debit de curgere de trei ori mai mare decât debitul salubru, ceea 
ce permite utilizatorilor existen i s  preleve debitul maxim autorizat. 
Restul timpului, corespunzând celor 4 procente în care cerin a nu se 
acoper  reprezint  perioade cu debit extrem de sc zut. În aceste cazuri, 
dac  to i ceilal i utilizatorii autoriza i ar preleva întregul volum alocat 
acestora, debitul prelevat din râul Arie  pentru RMP ar trebui redus pe 
perioada câtorva zile. Uzina de procesare de ine un rezervor de 
înmagazinare care va putea asigura rezerva de ap  pentru o perioad
de pân  la trei zile, f r  a fi necesar  pomparea din râul Arie .
Întreruperea activit ilor miniere curente va compensa par ial necesarul 
de ap  pentru RMP – reducând impactul asupra debitului râului Arie .

Figura 9.1 ilustreaz  sintetic sistemul general de gospod rire a apei în cadrul RMP. 

Ro ia Montan  Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
 Capitolul 9 Rezumatul f r  caracter tehnic  

Sec iunea 9: Aspecte privind impactul asupra mediului i m surile de prevenire i/sau diminuare a acestuia 
Pagina 41 

sistemului activ de tratare ape acide de min , colectate în iazul Cetate. De asemenea, se 
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Figura 9.1  Sistemul de gospod rire a apei în cadrul proiectului 
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Caseta 9.4 prezint  o sintez  a impactului RMP asupra resurselor de ap .

Caseta 9.4  Sintez  a impactului RMP asupra resurselor de ap
Principalele efecte ale RMP asupra resurselor de ap  sunt urmatoarele: 

Caracterul degradat i calitatea necorespunz toare a apei în zona RMP vor fi 
ameliorate prin realizarea RMP, având ca rezultat beneficii pe termen lung. Se 
estimeaz  c  poten ialul impact negativ va fi nesemnificativ. Efectele RMP sunt 
sintetizate în continuare:  

Ameliorarea calit ii apelor de suprafa  din pârâurile Ro ia i Corna i din 
râurile Abrud i Arie  prin colectarea i tratarea apelor acide, provenite din 
exploat rile miniere existente i din haldele necontrolate de roc  steril  din 
zon ;
Colectarea i depozitarea sedimentelor poluate cu ioni de metale din 
perimetrul RMP, în contrast cu desc rcarea necontrolat  a acestor 
sedimente în prezent; 
Eliminarea evacu rii necontrolate a de eurilor menajere în cursurile de ap
de pe antierul RMP; 
Îmbun t irea pe termen lung a calit ii apei datorit  elimin rii sau trat rii
de eurilor din industria extractiv i a surselor de ape acide din perimetrul 
RMP, ca parte a unui plan cuprinz tor de închidere a exploat rii;  
Modific rile condi iilor hidrologice i hidrogeologice ale amplasamentului ca 
rezultat al derul rii RMP vor fi diminuate prin re-direc ionarea apei curate în 
jurul ariilor afectate de RMP i deversarea apei epurate înapoi în v ile Ro ia 
i Corna;  

Impactul cantitativ asupra resurselor de ap  aferente pârâurilor i râurilor din 
zon , inclusiv râul Arie i implicit asupra utilizatorilor acestora, va fi 
diminuat prin folosirea la maximum posibil a recircul rii apei. Apa proasp t
din râul Arie  va fi utilizat  numai pentru prepararea reactivilor i pentru 
necesit i care nu au leg tur  cu exploatarea. Regimul de prelevare a apei 
proaspete din râul Arie  asigur  întotdeauna respectarea cerin elor de debit 
salubru i ale celorlal i utilizatori.  

9.2 Calitatea aerului 

Calitatea aerului din perimetrul aferent RMP este în general bun , reflectând natura 
rural  a zonei i scara redus  la care se desf oar  activitatea industrial  curent . Sursele 
existente de poluare includ emisiile provenite din înc lzirea gospod riilor i de la 
autovehicule. În mod normal, opera iunile de exploatare minier  nu genereaz  niveluri 
semnificative de poluare a aerului, cu excep ia prafului generat în urma deplas rilor masive 
de sol i care reprezint  adeseori o problem  ce necesit  m suri speciale de control. 

Caseta 9.5 sintetizeaz  posibilul impact al RMP asupra calit ii aerului. 
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Caseta 9.5  Posibilul impact al RMP asupra calit ii aerului 

RMP poate avea urm torul impact asupra calit ii aerului  

Activit ile de extrac ie i haldarea rocii sterile 
Exploat rile miniere în carier  dau na tere la poten iale emisii de praf. Sursele 
principale de emisii de praf includ opera iunile de cur are i descopert  în condi ii
uscate a stratului superior de sol vegetal, circula ia vehiculelor grele pe drumuri 
neamenajate, eroziunea eolian  a suprafe elor lipsite de vegeta ie i a celor instabile, 
opera iunile de forare i pu care i opera iunile de înc rcare/ desc rcare i haldare. 
Impactul în momentul închiderii exploat rii va ap rea din cauza opera iunilor de 
reumplere a carierelor i de nivelare a terenului, precum i datorit  eroziunii eoliene, 
înainte ca vegeta ia s  fie restabilit .

Emisii din uzina de procesare 
Fazele ini iale de procesare a minereului presupun concasarea minereului uscat. 
Uzinele moderne de concasare sunt prev zute cu echipament de reducere a emisiilor 
de praf (filtre i spray-uri). Fazele finale de prepare a minereului i prepararea 
minereului ca atare sunt procese umede f r  poten ial semnificativ de generare a 
prafului. Din procesarea ulterioar  fazei primare de concasare vor rezulta emisii 
limitate de gaze, vapori de ap i fum, supuse unor controale stricte, astfel încât 
emisiile eliberate în atmosfer  s  fie în concordan  cu standardele de calitate a 
aerului, în vederea protec iei muncitorilor i a comunit ii. Controale foarte riguroase 
se vor aplica i la transportul, depozitarea i utilizarea cianurii, acestea fiind incluse 
într-un Plan separat de Management al Cianurii elaborat în concordan  cu Codul 
Cianurii. 

Iazul de decantare a sterilului 
Evacuarea i decantarea sterilelor de procesare în iazul de decantare expus 
intemperiilor creeaz  posibilitatea eroziunii eoliene a materialului, pe m sura usc rii
sterilului. Sterilele de procesare vor con ine de euri de reactivi chimici i minerale 
reziduale cu con inut de metale. Emisiile în aer generate de cianura rezidual  din 
tulbureala de steril au fost estimate prin modelare matematic . Rezultatele ob inute, 
corelate cu experien a opera ional i de monitorizare pe plan mondial, arat  c
aceste emisii nu reprezint  un pericol pentru muncitori sau comunit i. În timpul fazei 
de închidere, emisiile vor ap rea ca rezultat al acoperirii i nivel rii iazului, precum i
din cauza eroziunii solului lipsit de vegeta ie. Controlul emisiilor de pulberi în cazul 
unor astfel de suprafe e f r  vegeta ie este descris mai jos. 

Emisiile de gaze de e apament produse de utilaje mobile 
Utilajele mobile care ac ioneaz  pe antier vor genera emisii de gaze de e apament, 
dar modelarea efectuat  indic  faptul c  acestea nu creeaz  probleme de poluare. 

Pentru controlul impactului emisiilor de praf i gaze de e apament s-au stabilit 
urm toarele m suri: 

Decalarea opera iunilor desf urate cu utilaje i vehicule mobile în vederea reducerii 
la minimum a posibilit ii de combinare a impactului generat de aceste surse;  
Caracteristicile motoarelor vor fi în concordan  cu nivelurile de emisii reglementate 
legal pentru toate utilajele i echipamentele mobile i sta ionare; 
Implementarea unui program de între inere a tuturor echipamentelor sta ionare i
mobile în vederea asigur rii oper rii acestora în limitele specifica iilor fabricantului; 
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Monitorizarea con inutului pulberilor sedimentabile în zona protejat , implementându-
se ac iuni corective/ preventive suplimentare, dac  este cazul; 
Stropirea regulat  a drumurilor de acces i a suprafe ei iazului de decantare pe 
durata existen ei unor condi ii care favorizeaz  generarea emisiilor de pulberi; 
Aplicarea de stabilizatori chimici pe suprafa a drumurilor de acces intens folosite în 
cazul în care condi iile justific  acest lucru; 
Reducerea vitezei surselor mobile pe durata existen ei condi iilor propice pentru 
generarea emisiilor de pulberi; 
Reducerea la minimum a prafului rezultat din deton ri prin folosirea tehnologiilor 
moderne;  
Continua monitorizare a calit ii aerului i a aspectelor în leg tur  cu care s-au primit 
sesiz ri i implementarea m surilor corective/ preventive, dac  este cazul. 

Modelarea matematic  a dispersiei poluan ilor în aer sugereaz  c , pe ansamblu, 
impactul asupra aerului asociat construc iei, func ion rii i închiderii RMP este controlabil i
nu se preconizeaz  dep iri ale limitelor legale. De asemenea, nu se preconizeaz  nici un 
fel de impact asupra calit ii aerului care s  dep easc  frontierele na ionale ale României. 

9.3  Zgomotul i vibra iile

Pu carea în interiorul carierelor, precum i folosirea utilajelor i echipamentelor grele 
vor reprezenta principalele surse de zgomot i vibra ii provenind din RMP. Pu carea se va 
realiza prin utilizarea tehnicilor moderne pentru a evita, chiar i în cazul cl dirilor vulnerabile, 
producerea de deterior ri datorate vibra iilor produse de explozii. De i multe persoane vor fi 
relocate sau str mutate din zon , locuitorii de la extremitatea sudic  a v ii Corna i cei din 
Zona Protejat  ar putea resim i în anumite momente perturb ri cauzate de zgomotul provenit 
de la RMP. Pentru a reduce la minimum zgomotul i vibra iile, precum i efectele acestora, 
RMP va implementa urm toarele m suri de prevenire/diminuare: 

Consult ri cu locuitorii din zon  cu privire la aspecte legate de zgomot/vibra ii
provenind de la RMP, informarea comunit ii asupra activit ilor ce s-ar putea 
desf ura la o distan  mai mic  fa  de locuin e i înregistrarea oric ror reclama ii
astfel încât s  se poat  lua m suri de remediere; 
Stabilirea i impunerea unor proceduri standard de operare pentru între inerea i
utilizarea vehiculelor/echipamentelor, inclusiv utilizarea de amortizoare de zgomot la 
motoare; 
Planificarea/ Decalarea transporturilor majore de materiale în timpul zilei; 
Impunerea de limite de vitez  pe drumurile de acces i pe cele miniere; 
Utilizarea autobuzului companiei pentru transportul angaja ilor sau folosirea în comun 
a ma inilor proprii ale angaja ilor; 
Implementarea procedurilor de pu care controlat  care incorporeaz  tehnici de 
decalare de ordinul milisecundelor i reducerea la minimum a utiliz rii explozivilor 
puternici în combina ie cu agen i de pu care baza i pe motorina cu azotat de amoniu 
(ANFO); 
Efectuarea exploziilor în carier  doar în timpul zilei; i, 
Monitorizarea zgomotului i vibra iilor i implementarea ac iunilor corective i
preventive acolo unde este necesar. 

În plus, RMGC va asigura protec ia angaja ilor proprii împotriva deterior rii capacit ii 
auditive prin implementarea unor proceduri de operare care s  impun  muncitorilor utilizarea 
de echipament de protec ie individual i va asigura instruirea corespunz toare a acestora. 
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9.4  Resursele de sol 

Impactul cel mai semnificativ asupra resurselor de sol se va manifesta asupra solului 
ce urmeaz  a fi decopertat în vederea construc iei. Alte forme de poten ial impact cum ar fi 
tasarea, eroziunea i poluarea generate de activit ile RMP se preconizeaz  a fi relativ 
minore. 

În vederea reducerii la minimum a impactului asupra solului, solurile vor fi 
decopertate i depozitate în hald  pentru a fi utilizate la reabilitarea zonelor opera ionale la 
închiderea exploat rii. M surile corespunz toare care se vor lua împotriva eroziunii solului, 
cum ar fi cleionajele, vor asigura p strarea acestei resurse. 

Amplasamentul cuprinde i suprafe e care fie nu sunt acoperite cu strat superior de 
sol, fie acesta este sub ire, din cauza lucr rilor miniere anterioare sau a condi iilor naturale. 
Aceasta înseamn  c  solul natural necesar reabilit rii va fi insuficient. De aceea, planul de 
reabilitare i închidere a minei include folosirea de materiale formatoare de sol (cum ar fi 
roca concasat  sau roca curat ) care, în condi ii de preg tire corespunz toare i ad ugare 
de materie organic i elemente nutritive, vor forma un mediu de cre tere eficient. Aceast
abordare este bine cunoscut i va fi verificat  înainte de închidere, prin amenajarea de 
loturi de testare menite s  identifice cele mai potrivite materiale, metode, aditivi, plante i
ac iuni de între inere ulterioar .

În plus, se va implementa o gama variat  de m suri de prevenire a polu rii, care 
includ: 

Amenajarea de platforme betonate i berme în locurile prev zute pentru desc rcarea 
materialelor chimice i carburan ilor, precum în zonele în care are loc alimentarea cu 
carburan i i între inere a parcului auto; 
Construirea de structuri de colectare a poten ialelor scurgeri/devers ri de materiale 
poten ial poluante ; 
Amplasamentul uzinei de procesare va fi proiectat astfel încât s  se asigure drenarea 
scurgerilor de materiale poten ial poluante i a apelor pluviale c tre sisteme de 
colectare specifice, amenajate corespunz tor; 
Absorban ii epuiza i i apele rezultate de la opera iunile ocazionale de îndep rtare a 
scurgerilor poluante se vor trata ca de euri periculoase; 
La opera iile de alimentare cu carburan i i la cele de între inere auto efectuate pe 
teren se vor utiliza t vi de scurgere portabile sau dispozitive de protec ie i valve cu 
închidere automat ; i, 
Personalul operativ va fi instruit pentru realizarea corect  a aliment rii cu carburan i
i a lucr rilor de între inere corespunz toare. 

9.5  Vegeta ia i fauna 

Pe amplasamentul RMP nu se g sesc specii rare de flor  sau faun , dar în zona de 
impact au fost identificate astfel de specii, men ionate în capitolul 4.6 al raportului la studiul 
EIM. Totu i, realizarea RMP va necesita preluarea unei suprafe e relativ întinse de teren i
va afecta biodiversitatea din zon .

Pierderea, modificarea i fragmentarea habitatului ca rezultat al prelu rii de teren 
pentru RMP va avea impact local asupra înmul irii p s rilor i asupra habitatului p s rilor, 
mamiferelor, reptilelor i amfibienilor. Cu toate c  în timpul studierii zonei RMP nu s-a 
constatat prezen a unui num r mare de mamifere, exist  posibilitatea unor nivele de 
mortalitate ridicat  a acestora, cauzat  de sporirea traficului auto pe durata RMP. 
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Fa  de acest risc trebuie îns  men ionat în primul rând faptul c  RMP, prin 
implementarea sistemului de gospod rire a apei, ofer  oportunitatea cre terii pe ansamblu a 
biodiversit ii în zon , datorit  îmbun t irii semnificative a calit ii apei i ca urmare a 
condi iilor de habitat acvatic. Va avea loc refacerea vie ii acvatice în cursurile de ap  din 
zon  care, în prezent, sunt poluate. În al doilea rând, planul de management al biodiversit ii
permite dezvoltarea zonelor existente de interes din punct de vedere al biodiversit ii i, de 
asemenea, crearea unor coridoare ecologice în jurul amplasamentului. 

Pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra vegeta iei i faunei, vor fi 
implementate urm toarele m suri: 

Amenajarea Zonelor de Protec ie a Mediului; 
Amenajarea unei re ele de coridoare de vegeta ie acolo unde este necesar, în 
interiorul i între zonele de protec ie a mediului, care s  permit  migra ia speciilor; 
Reducerea la minimum a t ierilor de arbori i a oric ror perturb ri pe durata 
sezonului de înmul ire a p s rilor (aprilie – iulie); 
Instalarea de facilit i de microhabitat pentru p s ri, mamifere mici, reptile i
amfibieni, ca de exemplu c su e i alte ad posturi pentru p s ri, trunchiuri de copaci 
usca i, acoperirea i revegetarea iazului i locuri în care fauna s  se poat  înc lzi la 
soare; 
Înregistrarea eventualelor apari ii a unor specii rare, de i pân  în prezent, a a cum s-
a men ionat anterior, pe amplasament acestea nu au fost semnalate; 
Realizarea unor lucr ri de refacere/amenajare a cursurilor de ap ;
Plantarea de specii native de-a lungul malurilor degradate ale pârâurilor i altor 
cursuri de ap  pentru a asigura habitatul de înmul ire i coridoarele de migra ie 
necesare faunei i a determina crearea de zone umbrite i elementele nutritive în 
vederea sporirii calit ii pârâurilor; 
Impunerea de limite de vitez ;
Realizarea progresiv  a lucr rilor de reabilitare a minei. 

Planul de închidere identific  oportunit i de îmbun t ire a biodiversit ii prin 
amenajarea de habitate unice, inclusiv în lacuri i pe versan i, i creerea condi iilor de 
dezvoltare a speciilor native, cum ar fi prin plantare/sem nare, ameliorarea solului i
între inere ulterioar .

9.6  Aspectul amplasamentului 

Aspectul Ro iei Montane se va modifica semnificativ ca rezultat al RMP, de i acest 
lucru va fi vizibil doar dintr-un num r limitat de puncte de observa ie. Peisajul v ilor Ro ia i
Corna va fi modificat ca rezultat al schimb rilor folosin ei curente a terenului, care 
actualmente const  din p uni, zone de locuit/industriale i o re ea discontinu  de p duri. 
Modul de folosire curent  a terenului este în mare parte dictat de topografia i structura 
geologic  a zonei Ro ia Montan .

Cele mai importante modific ri ale peisajului vor fi reprezenate de amenajarea iazului 
de decantare a sterilelor de proces în valea Corna i de excavarea a patru mari cariere. 
Iazul de decantare a sterilelor va fi plantat cu vegeta ie pentru a se integra în peisajul natural 
îns , cu toate acestea, va produce o modificare semnificativ  a topografiei v ii Corna. 
Celelalte elemente ale proiectului vor conduce la modificarea temporar  a aspectului vizual 
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pe durata existen ei minei îns , la închiderea acesteia, ele vor fi reabilitate pentru a se 
integra în peisajul natural.  

Trei dintre cariere vor fi reumplute cu roc  steril , iar cariera Cetate va fi inundat ,
pentru a crea un lac. Urmele carierei vor r mâne astfel ca o tr s tur  local  predominant ,
un simbol al mo tenirii miniere a v ii i o resurs  ecologic  cuprinzând habitate i micro-
climate unice. 

Decizia nr. 20 a Consiliului Jude ean Alba, emis  la 27 octombrie 1995, a stabilit i
nominalizat drept zone protejate anumite rezerve peisagistice, geologice, speologice, 
paleontologice i botanice complexe, precum i speciile de flor i faun  rare din jude .
Singurele rezerva ii geologice localizate în zona RMP sunt dou  aflorimente de roc , dup
cum urmeaz :

Piatra Despicat  – un bloc de roc  andezitic  la confluen a dintre valea Ro ia i
valea Corna 
Piatra Corbului – un afloriment de andezit bazaltic pe o în l ime dintre Ghergheleu i
Dealul Curm tura. 

Aceste aflorimente de roc  nu ies în eviden  în peisajul general, iar amplasarea lor 
pe versan ii degrada i Cetate i Cârnic, caracteriza i de excava ii i depozite de roci sterile, 
mic oreaz  calitatea lor estetic . Dezvoltarea exploat rii va avea ca rezultat mutarea, 
aprobat  deja, a Pietrei Despicate i conservarea in situ a Pietrei Corbului. 
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10  Aspecte sociale i economice  
În mod firesc, o investi ie de amploarea i de tipul RMP va produce efecte sociale i

economice. Majoritatea acestora vor fi benefice, spre exemplu cre terea num rului locurilor 
de munc i a veniturilor comunit ii. Altele vor fi negative, cum este, de exemplu, 
necesitatea ca unele persoane s  p r seasc  zona, sau impactul asupra modului de via
existent. Identificarea impactului i elaborarea celor mai adecvate strategii de gestionare a 
acestuia sunt extrem de importante pentru a preveni i/sau diminua efectelelor negative i
pentru maximizarea beneficiilor.  

Sec iunea 2 con ine o prezentare privind amploarea investi iilor în Ro ia Montan ,
care duc la crearea locurilor de munc . Se abordeaz  de asemenea diferen a dintre 
str mutare i relocare.  

Sec iunea curent  a rezumatului abordeaz  condi iile sociale i economice din Ro ia 
Montan , respectiv descrierea condi iilor actuale, precum i posibilele efecte datorate RMP. 
În încheiere sunt prezentate strategiile i m surile pe care RMGC inten ioneaz  s  le 
întreprind  pentru a atenua impactul negativ i, în acela i timp, pentru a maximiza efectele 
pozitive.  

În Ro ia Montan  se desf oar  la ora actual  activit i industriale pre-moderne într-
un cadru rural i, ca urmare, locuitorii î i câ tig  existen a din minerit sau tr iesc din pensii i
din activit i agricole la scar  redus , pentru consumul propriu. Dintr-o perspectiv  de 
ansamblu ocupa iile din sectorul minier sunt esen iale. Activit ile agricole care au ca scop 
câ tigarea existen ei sunt extrem de importante i constituie o activitate pentru siguran a
zilei de mâine, în special pentru persoanele cele mai s race din comunitate, predominant 
femei pensionare.  

S r cia i riscul de îmboln vire scad semnificativ standardul de via  al comunit ii. 
Oportunit ile de investi ii în afara sectorului minier, incluzând turismul i agricultura, sunt 
reduse datorit  izol rii geografice i limit rilor topografice a Ro iei Montane, a condi iilor 
demografice corelate cu starea precar  a spa iilor locative, a utilit ilor i infrastructurii de 
transport, precum i a polu rii existente datorate exploat rilor miniere.  

10.1 Posibile efecte sociale i economice  

Comunitatea cuprinde atât persoanele direct influen ate de RMP, precum i
persoanele care vor fi influen ate în mod indirect de acesta, pe plan social sau economic. În 
consecin , prin termenul „comunitate” se face referire atât la satul i comuna Ro ia 
Montan , precum i la ora ele Abrud i Câmpeni, având în vedere leg turile sociale i
economice dintre acestea. Efectele sociale i economice datorate RMP pot fi împ r ite în 
dou  categorii: 

 Efecte directe: impactul ca urmare a achizi iei de terenuri (str mutare fizic , cu implica ii
sociale i economice); aceast  problem  va fi tratat  în Planul de Ac iune pentru 
Str mutare i Relocare; 

 Efecte indirecte: alte efecte f r  referire la achizi ia de terenuri sunt abordate în 
Programul de Dezvoltare Durabil  a Comunit ii. 

Identificarea, previzionarea i elaborarea strategiilor de gestionare a procesului de diminuare 
a impactului a inclus colectarea informa iilor relevante pentru în elegerea urm toarelor 
aspecte: 
 Contextul local al Ro iei Montane i al zonelor învecinate; 
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 Caracteristici demografice; 
 Opera iunile miniere actuale i planurile legate de acestea; 
 Activit i economice actuale i num rul de investi ii; 
 Organizarea social i politico-administrativ ;
 Statutul societ ii civile; 
 Documentarea privind cele mai bune practici referitor la evaluarea impactului social i la 

planificarea str mut rii, în special cele recomandate prin ghidurile B ncii Mondiale.  

Complexitatea RMP, a evalu rii efectelor sociale i economice (atât negative cât i
pozitive) i a strategiilor de diminuare a impactului a fost amplificat  de lipsa unui precedent 
în România privind realizarea exploat rilor miniere în conformitate cu noua legisla ia 
european i documentul de referin  specifice de eurilor din sectorul minier, precum i cu 
cerin ele Institu iilor Financiare Interna ionale i cu Principiile Equator. 

10.2 Privire de ansamblu asupra condi iilor sociale i economice de baz

Perspective generale  
Principalele caracteristici sociale i economice ale Ro iei Montane sunt: 
 Popula ia comunei este de 3.865 locuitori; 
 Popula ia este în proces de îmb trânire i în descre tere, atât în cadrul Ro iei Montane, 

cât i la nivel regional; 
 Migra ia în exterior a persoanelor tinere, în c utare de locuri de munc  este în parte 

motivul pentru îmb trânirea popula iei; 
 Efectul negativ semnificativ asupra Ro iei Montane datorat concedierilor masive din 

minerit; 
 Riscul de boal  este ridicat, prezen a la coal  este sc zut  în Ro ia Montana i

infrastructura aferent  este precar ;
 Sectorul minier r mâne principala surs  de locuri de munc ;
 Cele dou  exploat ri miniere din comunitate se preconizeaz  s  fie închise în 2007; 
 Mai mult de 50% din locuitorii Ro iei Montane beneficiaz  de ajutor de stat; 
 Propor ia ridicat  a persoanelor care tr iesc la limita s r ciei; 
 Investi iile atrase sunt sc zute, exceptând mineritul; 
 Condi iile infrastructurii construite – osele, alimentarea cu ap , managementul 

de eurilor, energia i spa iul locativ sunt foarte reduse; 
 Condi iile de mediu sunt nesatisf c toare, caracterizate prin poluare semnificativ i risc 

asupra mediului. 

Situa ia geografic i administrativ
Caracteristicile sociale i economice prezentate mai sus sunt relevante i pentru alte 

unit i administrative situate în jude ul Alba, dup  cum urmeaz :
 Asem nare mare, atât la nivel social, cât i economic: ora ul Abrud cu un num r de 

6.213 locuitori; 
 Leg tura economic  cu Ro ia Montan : ora ul Câmpeni, cu aproximativ 8.096 

locuitori; 
 Leg turi mai reduse, dar influen ate: comunit ile din împrejurimi, precum Bucium, 

Bistra i municipiul Alba Iulia. 

Datele prezentate con in informa ii din recens mântul na ional din 2002: 
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10.3 Caracteristicile popula iei din zona de impact 

Istoric 
Evolu ia Ro iei Montane este strâns legat  de extrac ia aurului, cu o istorie atestat  a 

mineritului de aproape 1.900 de ani, datând de la cucerirea Daciei de c tre romani. 
Progresul tehnologiei miniere din acea vreme pân  în zilele noastre este bine reprezentat, 
contribuind la formarea patrimoniului cultural al Ro iei Montane.  

Caracteristici etnice i religioase 
Conform departamentului de statistic  al jude ului Alba, aproximativ 90% din 

popula ie se consider  ca fiind etnici români, 1,5% etnici maghiari i 7,5% rromi. Religia 
principal  este cre tin-ortodox . Alte religii includ religiile greco-catolic , romano-catolic ,
reformat , unitarian , baptist i penticostal .

Caracteristici demografice 
Popula ia este îmb trânit i în descre tere în cadrul comunit ii, datorit

concedierilor masive din minerit, ratei sc zute a natalit ii i a migra iei externe. Aceast
tendin  este remarcat  în Ro ia Montan , Abrud i Câmpeni, indicând o caracteristic
regional , vezi figura 10.1. 

Figura 10.1 Dinamica popula iei în comunitate 
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Surs : Departamentul de statistic , jude ul Alba, 2005 

Educa ia  
Majoritatea locuitorilor din Ro ia Montan  au o educa ie cel pu in la nivel de liceu. Cu 

toate acestea, prezen a la coal  demonstreaz  o sc dere puternic  a interesului pentru 
educa ie în comunitate, vezi figura 10.2. 
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Figura 10.2 Tendin e în educa ia comunit ii  

10.4 Condi ii economice locale i pia a muncii  

Mineritul este sursa predominant  a locurilor de munc  din Ro ia Montan i Abrud, 
spre deosebire de ora ul Câmpeni, dominat de industriile de prelucrare (figura 10.3). Cu 
toate c  num rul de locuitori din Ro ia Montan  a sc zut, procentajul popula iei angajate a 
crescut ( omaj în descre tere). Acest fapt este în mod direct datorat prezen ei i activit ilor 
derulate de RMGC în zon  (figura 10.4)  

Figura 10.3 Structura locurilor de munc  din Ro ia Montan
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Figura 10.4 Popula ia din Ro ia Montan i dinamica locurilor de munc
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Cele dou  companii miniere Ro iamin din Ro ia Montan i Cuprumin din Abrud 
r mân principalele surse de venit pentru aceste localit i, cu 1002 i respectiv 1286 de 
angaja i în 2004 (Departamentul de Statistic , Alba Iulia, 2005). Cu toate acestea, Ro iamin 
va fi închis  înainte ader rii României la UE, prev zut  în ianuarie 2007 i Cuprumin va 
disponibiliza i mai mul i muncitori în 2006 (surse media: România Liber , Transilvania, 
Banat, 13 martie 2006). Închiderea minei de la Ro iamin va conduce la cre terea 
semnificativ  a omajului în Ro ia Montan  (pân  la aproximativ 60%).  

RMGC are în prezent o medie de 450 de angaja i pe an, inclusiv angaja i temporar, 
cu norm  întreag  sau cu jum tate de norm . În cazul în care RMGC va înceta activitatea, 
spre exemplu prin respingerea proiectului, omajul va dep i 90%.  

Aproximativ 60% din popula ia din Ro ia Montan , a a numita popula ie inactiv 1 nu 
particip  la economia declarat  a jude ului (Departamentul de statistic , jude ul Alba 2006). 
Acest fapt scade contribu ia la bugetul taxelor i impozitelor locale i îngr de te investi iile în 
ameliorarea capacit ii economice i/sau a calit ii vie ii, cum ar fi asisten a medical ,
educa ia i alte proiecte de infrastructur  local .

10.5 Activit i economice 

Industrie 
Mineritul este industria predominant  în Ro ia Montan i Abrud, dup  cum se 

remarc  în Figura 10.3 i a generat în 2004 aproximativ 90% din veniturile popula iei din 
Ro ia Montan  (Departamentul de statistic  Alba Iulia 2005).  

Din punct de vedere istoric, un rezultat al veniturilor asigurate de extragerea aurului 
de la Ro ia Montan  a fost achizi ionarea, predominant din zonele învecinate, a produselor 
necesare traiului, de aceea comercian ii locali nu reprezint  o surs  semnificativ  pentru 
veniturile comunei. Acest fapt contrasteaz  cu situa ia din Câmpeni i alte regiuni din Mun ii 
Apuseni, care se bazeaz  pe specializare în activit i diverse. 

                                               
1 Persoane sau grupuri de persoane care nu contribuie direct la economia declarat . Ace tia nu sunt declara i ca omeri, nu au 
angajare oficial , nu pl tesc impozit, nu primesc ajutor de omaj, pot primi pensii sau ajutor de boal i pot fi implica i în 
activit i economice nedeclarate.  
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Statul român a declarat zona minier  a Apusenilor, jude ul Alba drept regiune defavorizat 1.
Conform Ordonan ei nr. 24/30.09.1998 prin zon  defavorizat  se în elege o regiune cu un 
teritoriu strict delimitat care întrune te cel pu in una dintre urm toarele condi ii: 
 Este o zon  monoindustrial ;
 Este o zon  unde cel pu in 25% din for a de munc  a fost disponibilizat ;

omajul dep e te cu 30% media pe ar ;
i/sau este o zon  subdezvoltat  izolat .

Agricultur
Produc ia culturilor agricole în Ro ia Montan  este destinat  în special consumului 

propriu i foarte pu ine produse sunt destinate comercializ rii. Principalele culturi sunt pomii 
fructiferi, inclusiv nucii si furajele pentru animale. Terenuri adecvate pentru practicarea 
agriculturii, la scar  redus , sunt pu ine, aproximativ 7% în Ro ia Montan , 6% în Abrud i
7% în Câmpeni. Calitatea solului este în cel mai bun caz moderat , adecvat  cre terii 
animalelor (bovine, ovine), dar foarte nepotrivit  pentru culturi agricole. Accesul la utilaje 
mecanizate este foarte limitat datorit  topografiei terenului i majoritatea lucr rilor se 
efectueaz  manual, iar transportul se realizeaz  cu calul i c ru a.

Turism 
Exceptând un num r redus de magazine alimentare (9) i baruri (5), nu exist  nici un 

fel de infrastructur  turistic  în Ro ia Montan , cum ar fi cafenele, restaurante, supermarket-
uri, hoteluri, pensiuni, firme de închiriere de ma ini, benzin rii, servicii de divertisment, alte 
activit i sau servicii. Exist  un muzeu al mineritului i o ini iativ  pentru organizarea de 
vizite-drume ii.  

Impactul economic asupra turismului din Ro ia Montan  nu poate fi apreciat, având 
în vedere lipsa atest rilor documentare sau a altor indicatori specifici turismului, precum i
datorit  absen ei infrastructurii pentru turism în Ro ia Montan .

Investi ii
Investi iile din zon  sunt concentrate în Câmpeni, în vreme ce în Ro ia Montan  se 

înregistreaz  o lips  a acestora, exceptând sectorul mineritului. Tabelul 10.1 descrie 
principalele motive pentru care investi iile din Ro ia Montan  sunt sc zute: 

Tabelul 10.1 Principalii factorii de descurajare a investi iilor din Ro ia Montan
Categorie  Descriere  
Aspecte demografice Popula ia este îmb trânit , fiind dominat  de femei de vârsta a treia.  

Aspecte financiare S r cie este semnificativ i exist  lipsa de capacit ii financiare pentru a 
dezvolta afaceri.  

Aptitudini  Specializare dominant  pentru minerit i agricultura de subzisten .
Izolare Ro ia Montan  este relativ izolat , situat  într-o vale la cap tul unui drum  

Infrastructur Infrastructura de utilit i i transport este slab dezvoltat i/sau în condi ii
necorespunz toare; starea cl dirilor este în general proast .

Mediu  Mediul înconjur tor al Ro iei Montane este afectat de urm rile considerabile 
ale mineritului din trecut . 

Costuri de dezvoltare Costurile, inclusiv cele de mediu, de infrastructur , cu cl dirile, etc. sunt 
ridicate, în special pentru a combate efectele polu rii existente.  

Alte centre 
Alte centre, atât urbane cât i rurale sunt mai bine plasate din punct de 
vedere al aspectelor men ionate anterior i ar putea atrage investi ii în 
defavoarea Ro iei Montane (de exemplu ora ul Câmpeni). 

Finan area pentru dezvoltare de care ar putea beneficia Ro ia Montan  provine din 
surse guvernamentale, de la Uniunea European i de la Banca Mondial . Îns  priorit ile 
de dezvoltare ale guvernului, Uniunii Europene i B ncii Mondiale nu favorizeaz  pe primul 

                                               
1 Hot rârea de Guvern nr. 813/7.10.1999 (publicat în Monitorul Oficial nr. 497/14.10.1999), art. 1 i 2. Vezi, de asemenea, 
http://www.rmgc.ro, cu referire la http://www.povesteaadevarata.ro/index.php; vezi efecte pozitive – economie.
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plan sau în mod deosebit dezvoltarea socio-economic  de la Ro ia Montan . Principalele 
motive sunt urm toarele: 

 Finan area acordat  de Banca Mondial  are ca scop închiderea minelor neprofitabile, 
reducerea implic rii directe a guvernului în activit ile miniere, oferind asisten  pe 
durat  limitat . În plus, politica acestora este aceea de a c uta investitori particulari 
pentru activit i poten ial profitabile. 

 Priorit ile de dezvoltare ale Guvernului României nu se refer  la Ro ia Montan .
 Guvernul, Uniunea European i Banca Mondial  ar prefera investi ii din sectorul 

privat care s  rezolve dezvoltarea în Ro ia Montan  pe baza prezen ei resursei 
minerale cu viabilitatea economic  de la Ro ia Montan .

Este pu in probabil ca veniturile generate de activit i turistice s  poat  amortiza 
valoarea investi iilor necesare pentru aducerea infrastructurii la o calitate adecvat  practic rii
turismului, cum ar fi construirea unui muzeu i a infrastructurii aferente, a  altor puncte de 
atrac ie, a drumurilor, utilit ilor i amenaj ri pentru eliminarea de eurilor, locuri cazare, 
puncte alimentare i restaurante, etc.  În plus, veniturile ob inute din turism nu pot acoperi 
costurile anuale de repara ii i între inere a infrastructurii necesare.  

10.6 Condi iile de trai din zon

Din punct de vedere al mediului, zona este puternic afectat : resursele de ap  (ape 
de suprafa i subterane) sunt poluate, habitatele sunt fragmentate, peisajul este afectat i
în permanen  se produc efecte antropogenetice. Sistemele de gospod rire local
(alimentarea cu ap , eliminarea de eurilor, epurarea apelor uzate) sunt pu in dezvoltate, iar 
uneori lipsesc cu des vâr ire1. Toate acestea afecteaz  condi iile de via  ale popula iei din 
zona Ro iei Montane.  

Proprietatea imobiliar
Din anul 2000 num rul de case în proprietate privat  din Ro ia Montan i Abrud a 

sc zut, în vreme ce în Câmpeni a crescut (Departamentul de satistic  Alba Iulia, 2005), 
datorit  migra iei externe a locuitorilor (tineri) în c utare de oportunit i de angajare i de 
condi ii de via  mai bune în alte regiuni, cum ar fi Câmpeni. Aceast  explica ie este 
sus inut  de profilul demografic al Ro iei Montane, care prezint  femeile de vârsta a treia ca 
fiind grupul de popula ie dominant.  

Condi iile de via  în locuin e
Condi iile de via  actuale în comunitate sunt pe departe sub standardele Uniunii 

Europene. Serviciile de baz , cum ar alimentarea cu ap  potabil , colectarea i epurarea 
apelor uzate, alimentarea fiabil  cu energie, colectarea i eliminarea de eurilor sunt slab 
dezvoltate, sau lipsesc cu des vâr ire (în special în Ro ia Montan ). 

Foarte pu ine gospod rii au baie i toalet  interioar . Electricitatea este prezent  în 
toate gospod riile, dar locuitorii nu î i pot permite s  o foloseasc  pentru înc lzire. Chiar i
în Abrud i Câmpeni, marea majoritate a popula iei utilizeaz  lemnul pentru înc lzire.  

Multe gospod rii din Ro ia Montan  sunt conectate la re eaua na ional  de telefonie 
care este în proces de trecere la sistemul de fibr  optic . Întreaga zon  prime te semnal de 
telefonie mobil i telefoanele celulare sunt larg r spândite.  

Re eaua Internet nu este bine pus  la punct, de i un Centru de Informare prin 
Internet a fost recent deschis de RMGC (Decembrie 2005) oferind acces liber la Internet 
comunit ii. 

                                               
1 Studiu socio-economic al RMGC, 2002. 
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Starea de s n tate 
Conform unui studiu socio-economic din 20021, 62% din gospod riile intervievate în 

Ro ia Montan  aveau un membru în familie care a necesitat îngrijiri medicale pentru 
afec iuni grave în anul 2001. Cauzele problemelor de s n tate includ bolile profesionale 
(specifice sectorului minier), alimenta ia pe baz  de gr simi, precum i stresul sau 
alcoolismul. De asemenea, instala iile de extragere i prelucrare a minereului sunt într-o 
stare proast i ridic  riscuri profesionale i de mediu.  

Un studiu asupra st rii de s n tate efectuat în decembrie 2005 i ianuarie 20062 a 
concluzionat c  starea de s n tate a popula iei Ro ia Montan  este mai proast  în 
compara ie cu aceea a locuitorilor din alte regiuni, atât din vecin tate, cât i din regiune. În 
privin a anumitor boli, riscurile de îmboln vire sunt mai ridicate pentru locuitorii din Bucium i
Certeje (figura 10.5). 

Figura 10.5 Cardiopatie ischemic  în Ro ia Montan i în regiune 

osele i mijloace de transport 
Densitatea oselelor variaz  în func ie de topografia i pretabilitatea terenului, 

precum i de modul de dispunere a a ez rilor. Calitatea carosabilului variaz  considerabil în 
func ie de tipul de drum: neasfaltat, pietruit, asfaltat. Accesul la comunitate se realizeaz  prin 
intermediul unor drumuri na ionale (DN), dinspre centre urbane cum ar fi Cluj Napoca, Deva 
i Alba Iulia. Aceste drumuri sunt înguste, în stare proast i expuse la vânt.  

Nu exist  re ea de cale ferat  în zon . Cele mai apropiate g ri sunt la Deva (la o 
distan  de 90 - 120 minute cu ma ina) i Alba Iulia (la o distan  de 75 – 90 minute cu 
ma ina). Nu exist  nici un mijloc de transport direct pân  la Ro ia Montan . Autobuzele 
leag  ora ele Abrud i Câmpeni cu alte ora e importante. Cu toate acestea, frecven a
curselor mijloacelor de transport în comun este sc zut . Cel mai apropiat aeroport este la 
Cluj-Napoca, la o distan  de cel pu in dou  ore cu ma ina. 

Din satul Ro ia Montan  nu exist  nici un mijloc de transport în comun pân  la 
drumul principal (DN) (aproximativ 6,4 km), pân  la Câmpeni (16 km) sau pân  la Abrud (12 
km).  

                                               
1 Biroul de proiectare Str jan (2002): Studiu fizic i cadastral – Recens mântul gospod riilor afectate  
2 Centrul de S n tate a Mediului, Cluj Napoca, România. 
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10.7 Context institu ional 

Autorit i locale i regionale 
Principalele responsabilit i ale Consiliului local ca i component  a administra iei 

publice locale, includ1:
 Dezvoltare socio-economic , planificare teritorial i administrare; 
 Gestionarea infrastructurii de transport i utilit i; 
 Institu ii i servicii publice (educa ie, s n tate, cultur , sport, siguran  public , protec ie 

civil , asisten  social ).  

Agen ia de Dezvoltare Regional  (ADR) 
Fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României au o agen ie de dezvoltare 

regional  care se ocup  de diverse aspecte de dezvoltare finan ate de guvern. Comunitatea 
face parte din Regiunea 7 Centru, cu sediul în Alba-Iulia. Agen ia ADR Centru func ioneaz
ca organiza ie neguvernamental  non-profit i printre alte responsabilit i pe care le are, 
asigur  managementul tehnic al fondurilor alocate regiunii de c tre Guvernul României, 
Uniunea European i al i finan atori.  

Societatea civil
Mai multe asocia ii de mic  dimensiune sunt active în Abrud sau Ro ia Montan  în 

domeniile asisten ei sociale, sponsoriz rii sportive i protec iei mediului. Pe lâng  acestea, 
comitetele de p rin i i congrega iile religioase sunt active în cadrul comunit ii. 

La ora actual  dou  organiza ii neguvernamentale sunt active în Ro ia Montan  ca reac ie 
la proiectul RMGC: 

 Organizatia Alburnus Maior înfiin at  în satul Ro ia Montan  în anul 2000, care militeaz
în mod evident i sistematic împotriva RMP;  

 Asocia ia Pro Ro ia Montan  ap rut  mai târziu, ca reac ie la ac iunile organiza iei 
Alburnus Maior i care sprijin  Proiectul RMGC, în particular crearea de locuri de munc .

10.8 Programul de dezvoltare durabil  a comunit ii

RMGC a elaborat un Program de dezvoltare durabil  a comunit ii pentru a oferi o 
strategie pentru dezvoltarea social i economic  a comunit ii, conform principiilor 
dezvolt rii durabile. Programul de dezvoltare durabil  a comunit ii con ine m suri pentru a 
sprijini prevenirea sau atenuarea efectelor sociale negative provocate sau care ar putea fi 
provocate de RMP, precum i pentru a maximiza oportunit ile de realizare a bun st rii
sociale.  

Obiectivele globale ale Programului de dezvoltare durabil  a comunit ii sunt: 
 Maximizarea beneficiilor comunit ii în urma RMP; 
 Asigurarea unui climat investi ional viabil care s  se p streze i dup  încetarea 

exploat rii i închiderea RMP; 
 Dezvoltarea structurilor sociale, economice i de mediu ale Ro iei Montane i ale 

comunit ii astfel încât s  existe câ tiguri nete permanente, independente de RMGC, 
care s  continue i dup  încetarea existen ei RMP. 

Obiectivele specifice ale Programului de dezvoltare durabil  a comunit ii includ, f r
a se limita la acestea, urm toarele:  
 Stimularea dezvolt rii mediului de afaceri (dezvoltarea micilor întreprinderi); 
 Crearea de locuri de munc  prin RMP; 

                                               
1 Legea 215/2001 asupra administra iei publice, publicat  în Monitorul Oficial 204/23 Aprilie 2001. 
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 Stimularea dezvolt rii socio-economice; 
 Diversificarea bazei industriale i economice; 
 Gestionarea patrimoniului cultural al Ro iei Montane; 
 Consolidarea autorit ilor locale; 
 Îmbun t irea mediului social i economic; 
 Gestionarea ini iativelor de dezvoltarea durabil  a comunit ii; 
 Organizarea de campanii de con tientizare i educa ie medical .

Pentru a implementa Programul de dezvoltare durabil  a comunit ii în vederea 
atingerii obiectivelor acestuia, RMGC va înfiin a o funda ie de dezvoltare, un organism cu 
personalitate juridic , independent i non-profit. Funda ia va fi forul suprem care va gestiona 
majoritatea ini iativelor legate de Programul de dezvoltare durabil  a comunit ii. 

Misiunea funda iei este de a ”asigura i maximiza continua dezvoltare social i
cultural , economic  si de mediu a comunit ii Ro ia Montan ”.

Obiectivele globale ale Funda iei sunt: 
 Supravegherea activit ilor miniere astfel încât acestea s  conduc  la o dezvoltare 

socio-economic  durabil  în comunitatea Ro ia Montan , care s  continue i dup
încetarea exploat rii i închiderii RMP;  

 Promovarea dezvolt rii durabile a comunit ii Ro ia Montan , independent de RMP; 
 Îndeplinirea angajamentelor asumate cu privire la dezvoltarea durabil  social i

comunitar , în conformitate cu legisla ia româneasc i a Uniunii Europene, i a 
Principiilor Equator ale IFC, a a cum apar ele în sec iunea 2 a Programului de 
dezvoltare durabil  a comunit ii; 

 Desf urarea activit ilor economice ale RMGC în cooperare i armonie cu comunitatea; 
 Exprimarea punctului de vedere al comunit ii pentru a asigura o reprezentare efectiv  în 

toate aspectele interac iunii cu companiile de minerit. 

Activit ile funda iei se împart în dou  categorii sinergice: una de natur  economic
i alta de natura social . Aspectele de mediu sunt parte integrant  a activit ilor de natur

economic i determin  activit ile de natur  social . Toate ini iativele funda iei vor trebui s
demonstreze modul în care principiile de dezvoltare durabil  se integreaz  în planurile i
activit ile de afaceri.  

Activit ile cu orientare economic  includ: 
 Incubator tehnologic pentru dezvoltarea micilor întreprinderi; 
 Centru de consultan  în afaceri; 
 Facilit i de micro-finan are. 

Activit ile cu orientare social  includ: 
 Centru de educare i perfec ionare, precum i crearea unui fond de perfec ionare 

aptitudinal ;
 Gestionarea serviciilor de cazare pentru RMP; 
 Birou de informa ii turistice; 
 Centru cultural i un muzeu al mineritului. 

10.9 Rezultate estimate  

Pe perioada de via  a minei, structura economic i social  a Ro iei Montane va 
trece prin ni te schimb ri dinamice care conduc la dezvoltarea comunit ii. Acestea includ: 
crearea de locuri de munc , venituri sporite, cerere de produse i servicii din partea RMGC, 
cerere de activit i recreative i comerciale din partea persoanelor angajate la min i multe 
societ i de prest ri servicii necesare pentru a între ine mina.  
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Mult mai direct, RMGC s-a angajat într-un program ambi ios de dezvoltare legat de 
mina de aur i anume: 
 Crearea unui Centru Cultural i a unui muzeu al mineritului axate pe punerea în valoare 

a patrimoniul cultural i a istoriei miniere a Ro iei Montane; 
 Renovarea cl dirilor din Zona Protejat ;
 Dezvoltarea unei zone reziden iale i comerciale în Piatra Alb ;
 Îmbun t irea utilit ilor i a infrastructurii de transport1;
 Îmbun t irea facilit ilor educa ionale i de îngrijiri medicale. 

RMGC i-a asumat, de asemenea, i angajamente legate de îmbun t irea calit ii 
mediului, incluzând: 
 Elaborarea unei sistem de gospod rire a apelor care va îmbun t i calitatea apei din 

cursurile de ap  de suprafa  locale; 
 Începerea reabilit rii progresive a terenului, inclusiv remedierea polu rii anterioare;  
 Dezvoltarea biodiversit ii i a sistemului ecologic; 
 Îmbun t irea gestion rii p durilor. 

RMP va genera de asemenea i efecte negative pentru comunit ile locale, cum ar fi 
trafic intens pe oselele locale i posibilitatea gener rii disconfortului cauzat de zgomot i
praf. RMGC i-a asumat r spunderea c  va diminua aceste efecte recurgând la metode 
practicate i testate în mine moderne din toat  lumea. RMGC va comunica în mod regulat cu 
popula ia din zon  pentru a descoperi orice probleme ap rute în gestionarea mediului 
înconjur tor i pentru a ac iona în vederea solu ion rii acestora.  

Aceste tipuri de angajamente i investi ii realizate de RMGC vor sprijini comunitatea 
din Ro ia Montan i autorit ile locale prin acoperirea unei mari p r i din costurile de 
dezvoltare necesare pentru a aduce Ro ia Montan  la un standard competitiv similar altor 
comune din Mun ii Apuseni i pentru a men ine i ameliora calitatea vie ii oamenilor.  

Alte beneficii indirecte ale RMP includ: 
 Schimbarea structurii demografice care va con ine un num r mai mare de persoane care 

au atins vârsta angaj rii, cu o bun  calificare i preg tire de baz  superioar ;
 Cre terea propor iei popula iei angajate în economia declarat ;
 Cre terea bun st rii comunit ii ce va contribui la mai multe investi ii în afaceri i în 

dezvoltare. 

Acestea vor conduce la stimularea popula iei de a r mâne în comunitate, datorit :
 Condi iilor de trai mai bune; 
 Facilit ilor de asisten  medical i educa ionale de calitate; 
 Condi iilor adecvate de mediu, care s  nu mai cauzeze probleme sociale sau de 

s n tate; 
 Dezvolt rii culturale la nivelul comunit ii, prin re ele sociale bine înr d cinate i

dezvoltate.  

RMP ofer  de asemenea o ocazie unic  pentru dezvoltarea i promovarea Ro iei Montane 
ca i centru de excelen  în patru domenii: 
1. Tehnologii i practici miniere; 
2. Construc ii civile; 
3. Practici de dezvoltare durabil  a comunit ii; 
4. Cercetarea arheologic i gestionarea patrimoniului cultural.  

                                               
1 Prin utilit i în elegem: alimentarea cu ap , epurarea apelor uzate, alimentarea cu electricitate (+/- gaz), colectarea de eurilor 
i tratarea adecvat  a acestora, transportul include îmbun t irea calit ii drumurilor rutiere în Ro ia Montan , precum i a 

logisticii i a re elei de distribu ie.  
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Autorit ile locale i regionale, precum i organiza ii cheie din sistemul de 
înv mânt, cum ar fi universit i i licee profesionale, pot s  coopereze cu RMGC pentru a 
duce la îndeplinire acest obiectiv. Rezultatul final se poate materializa în profesioni ti - 
exemple vii - de bun  practic  în cele patru domenii de cunoa tere foarte actuale i foarte 
c utate, care ar putea angaja institu iile de înv mânt s - i exporte exper ii pe plan 
interna ional. Cooperarea în acest domeniu cre te constant din anul 2001, dar e loc pentru 
mult mai mult. 

Pe perioada de via  a minei, RMP se angajeaz  s  asigure bun starea social i
economic  a comunit ii. Ceea ce se va întâmpla dup  aceea depinde în mod necesar de 
îndeplinirea angajamentelor RMGC legate de îmbun t irea condi iilor sociale i de mediu 
ale comunit ii, dar depinde i mai mult de locuitori i de autorit ile locale pentru a crea o 
viziune a comunit ii dup  încetarea proiectulului, cât i s  dezvolte i s  implementeze 
modalit ile de a pune în practic  aceast  viziune. 
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11 Patrimoniul cultural 

Datorit  faptului c  mineritul a fost parte integrant  a dezvolt rii Ro iei Montane timp 
de mai bine de 2000 de ani, acesta reprezint  un aspect important al peisajului cultural al 
acestei comunit i miniere din Carpa i române ti. Totu i, sc derea num rului de locuitori în 
Ro ia Montan , a condus la modific ri semnificative atât ale economiei localit ii, cât i ale 
aspectului acesteia. Multe case cu valoare obi nuit  sau de patrimoniu cultural sunt fie în 
stare de deteriorare profund , fie s-au pr bu it. 

Caseta 11.1    Situri de interes cultural major  

* Lucr ri miniere i galerii de epoc  roman  de aproape 2.000 de ani vechime; 
* Dou  construc ii datate din perioada roman : o incint  funerar i o cl dire administrativ ;
* 41 construc ii considerate, conform legisla iei române ti, monumente istorice; 
* O varietate de artefacte arheologice din perioada roman  incluzând vase de ol rit, monede 
i unelte; 

* 10 biserici i 12 cimitire; 
* Istoria oral  a comunit ii, modelat  de o extins  istorie minier .

Legea nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajarea teritoriului National a 
identificat în Ro ia Montan  zone cu valoare cultural , fapt care determin  luarea acestora 
în considerare în demersurile de planificare i amenajare regional , f r  a fi condus la 
declararea unei Zone Protejate.  

Patruzeci i una de cl diri din Ro ia Montan  sunt inventariate ca monumente 
istorice conform Legii nr. 422/2001, incluzând biserica romano-catolic i cea greco-catolic .
Recent, vestigiile arheologice situate pe dealul Carpeni, galeriile romane de la Piatra 
Corbului, monumentul funerar de la T ul G uri i galeria C t lina Monule ti au fost 
declarate zone protejate. În concordan  cu prevederile legii, centrul istoric este clasificat ca 
zon  protejat  la categoria sit (figura 11.1). 

În scopul în elegerii pe deplin a mo tenirii culturale din Ro ia Montan , RMGC a 
contractat, în concordan  cu cerin ele legii, o echip  de exper i români i str ini cu 
specializ ri diferite, pentru a conduce investiga ii arheologice, arhitecturale, de istorie oral
i etnologie pe ariile afectate de RMP. Acesta a fost primul program arheologic de o 

asemenea complexitate din România ultimilor zece ani (figura 11.2). 

RMGC a ajuns astfel, pe baza studiilor speciali tilor, la o în elegere deplin  a naturii 
i loca iei vestigiilor i structurilor care contribuie la patrimoniul cultural al zonei. Propunerea 

de creare a unor noi cariere de exploatare, de construire a unor zone de procesare a 
minereului, precum i de eliminare a de eurilor specifice, va duce la dislocarea unor zone 
care ar putea s  afecteze direct sau indirect patrimoniul cultural. De aceea, RMP a luat în 
considerare metode variate pentru a reduce suprafa a terenului folosit si a zonelor de lucru 
în scopul protej rii zonelor pentru care nu au fost ob inute certificatele de desc rcare de 
sarcin  arheologic .

Pentru a p stra cele mai valoroase tr s turi ale patrimoniului cultural al Ro iei 
Montane, a fost desemnat  o Zona Protejat , cuprinzând zona Pia i partea de est a 
localit ii Ro ia Montan . Zona Protejat  include astfel i un ansamblu de cl diri catalogate 
ca având valoare arhitectural ; se adaug  aici biserici i drumurile de acces la galeriile 
miniere str vechi sau mai recente. Nici o activitate industrial  nu va fi permis  în aceast
zon .
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Figura 11.1 Fotografie cu câteva monumente istorice (cl diri) din Ro ia Montan

Figura 11.2 S p turi arheologice la suprafa  din zona arin

Zona Protejat  con ine, de asemenea, 35 din cele 41 monumente istorice din Ro ia 
Montan . RMP a fost elaborat în a a fel încât celelalte ase monumente istorice situate în 
afara zonei protejate nu vor fi în mod direct afectate de c tre Proiect i vor fi conservate in 
situ.

Pe parcursul perioadei de elaborare a proiectului a fost f cut un efort sus inut în 
vederea protej rii Bisericilor Ro iei Montane pentru a nu fi în mod direct afectate de RMP. 
Totu i, biserica ortodox , biserica greco-catolic i dou  case de rug ciune din Corna vor fi 
afectate direct de RMP. 

Unele dintre cele 410 morminte vor fi relocate în locurile men ionate de familia 
decedatului. Mormintele anonime, vor fi relocate în cimitire noi în zonele menite str mut rii. 
RMGC va suporta totodat  cheltuielile pentru achitarea serviciilor funerare. 
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Muzeul Ro iamin existent va fi înlocuit de un muzeu nou i modern. Noul muzeu va 
avea program de func ionare normal, personal de specialitate i va include un program de 
prezentare a tuturor particularit ilor patrimoniului cultural al Ro iei Montane. Toate aceste 
activit i i m suri vor contribui la formarea unei imagini de ansamblu asupra celor 2000 de 
ani de istorie minier  din localitate. Întreaga expozi ie în aer liber din muzeul existent va fi 
mutat  în Zona Protejat  în concordan  cu prevederile legii. 

Se va promova i se va încuraja accesul public la galeriile miniere datând din epoca 
roman . Galeria C t lina Monule ti, situat  în zona protejat , va fi drenat i amenajat
pentru a permite accesul publicului1. Deschiderea acestei galerii va oferi avantajul de a se 
supune cerin elor moderne de protec ie, care în prezent nu sunt respectate în totalitate în 
galeria de sub masivul Orlea. De asemenea, galeria C t lina Monule ti este de o 
însemn tate istoric i arheologic  aparte, deoarece este loca ia în care unele dintre 
t bli ele cerate romane au fost g site la jum tatea secolului XVIII (figura 11.3). 

Figura 11.3 Galeria minier  subteran  C t lina Monule ti (înainte de renovare) 

Pentru a se asigura de faptul c  ini iativele legate de patrimoniul cultural sunt 
gestionate independent de compania minier , i într-o manier  care s  fie în concordan  cu 
respectarea mediul înconjur tor dup  închiderea minei, RMGC va stabili i va oferi fonduri 
(grant 100%) pentru o Funda ie , a a cum se specific  in Sec iunea 10. RMGC va transfera 
Fundatiei monumentele istorice i construc iile pe care le de ine în Zona Protejat i ulterior 
va închiria aceste cl diri pentru ob inerea de spa iu de birouri i locuin e de serviciu pentru 
personalul i for a de munca. RMGC va continua s  contribuie la costurile de între inere a 
acestor cl diri pe toat  durata de via  a proiectului. 

                                               
1 Amenaj rile necesare pentru accesul publicului vor îndeplini cerin ele legisla iei române ti i europene de siguran i
securitate a muncii (de ex. Rute secundare pentru evacu ri de siguran , circula ia aerului, siguran a structurilor, etc). 
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12 Monitorizarea 

Monitorizarea condi iilor de mediu a început în anul 1999, colectându-se deja multe 
date legate de aspecte precum: calitatea i debitul apelor, calitatea aerului, calitatea 
solurilor, vegeta ie i arheologie; aceste date, au constituit datele privind condi iile ini iale 
luate în considerare la evaluarea impactului RMP. 

Managementul de mediu corespunz tor fazelor de construire, operare, închidere i
post închidere a RMP va necesita de asemenea referire la informa iile privind condi iile de 
mediu. Aceste informa ii vor ajuta operatorul s  evalueze performan ele RMP relativ la 
obiectivele prev zute i s  demonstreze respectarea limitelor reglementate prin legislatia  
româneasca. O baz  de date de monitorizare eficient i cuprinz toare va permite 
operatorului s  recurg  la ac iuni de remediere înaintea apari iei oric ror probleme care pot 
afecta mediul. 

Bazându-se pe evaluarea impactului asupra mediului, raportul EIM prezint  un plan 
de monitorizare a activit ii proiectului i a componentelor de mediu care acoper
urm toarele aspecte: 

*   Parametrii ce urmeaz  a fi monitoriza i; 
*   Amplasarea punctelor sau zonelor de monitorizare; 
*   Frecven a prelev rii i analizei probelor; 
*   Metodele de analiz ;
*   Cerin ele de raportare; 

Planul de monitorizare reprezint  de aceea o parte important  a întregului Sistem de 
management de mediu i social pentru RMP. 
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13   Riscul 
13.1 Ce este riscul? 

Un proiect de m rimea i complexitatea RMP necesit  o evaluare cuprinz toare a 
riscurilor, care s  se bazeze pe o metodologie bine stabilit , acceptat  la nivel interna ional1.
Fiecare ar  are propriile cerin e i reglement ri de evaluare a riscurilor. Marile proiecte de 
infrastructur  – indiferent c  sunt exploat ri miniere, baraje, poduri sau alte tipuri de structuri 
– au, de obicei, acelea i categorii de riscuri, indiferent unde se afl  situate, îns  specificul 
riscurilor depinde foarte mult de amplasamentul proiectului. 

Discutând despre risc, trebuie s  definim în primul rând termenii pe care îi folosim i
în mod special diferen a dintre risc i hazard. Prin hazard se în elege poten ialul de a 
produce un pericol, iar riscul reprezint  probabilitatea ca acest pericol s  apar . Riscul 
variaz  în func ie de circumstan ele în care hazardul este prezent i este dependent de 
gravitatea pericolelor  pe care acel hazard ar putea s -l cauzeze. În ultimii 20 de ani, 
directivele UE s-au concentrat puternic pe minimizarea riscului. Pentru industriile care 
utilizeaz  substan e chimice, a a cum este i mineritul, UE a elaborat Directivele Seveso 
care definesc riscul i hazardul conform prezentarii din caseta 13.1. 

 Caseta 13.1  Diferen a dintre risc i hazard 

Directiva UE Seveso II (96/82/EC) define te hazardul i riscul dup  cum urmeaz :
Hazard se refer  la propriet ile intrinsece ale unei substan e periculoase sau ale 
unei situa ii fizice, cu poten ial de a crea pagube s n t ii umane i/sau mediului;  
Risc se refer  la probabilitatea apari iei unui efect specific în cadrul unei perioade 
determinate sau în circumstan e specifice. 

Hazarde i riscuri asociate cu acestea sunt peste tot dar, atunci când sunt cunoscute 
i con tientizate, pot fi luate m suri pentru minimizarea sau evitarea riscului. De exemplu, 

atunci când urc m sau coborâm sc rile este posibil s  c dem, dar exist i probabilitatea s
nu se întâmple acest lucru. În acest caz, sc rile sunt un hazard iar probabilitatea de r nire 
prin cadere este cunoscut  ca risc. 

În realitate, majoritatea lucrurilor pe care le facem zilnic ne expun hazardelor. Totu i, 
FELUL în care facem aceste lucruri determin  riscul. Astfel, hazardele semnificative se 
refer  la posibile pierderi de vie i prin accidente sau la urgen e de mare amploare. 

În elegerea i gestionarea riscurilor depinde de în elegerea rela iilor dintre hazard i
risc. Acest fapt este demonstrat de cele dou  exemple din caseta 13.2.  

                                               
1 Cerin a de evaluare a riscului prin metodologii specifice este stipulat  în reglement ri romane ti (OUG 195/2005, OM 
860/2002, OM 863/2002, HG 95/2003), ale UE (Directivele 96/82/EC si 2003/105/EC), ale unor ri europene i organiza ii
interna ionale (Coduri de practici ale Marii Britanii i Olandei, AICE, ICE, ICOLD, UNEP, ANCOLD, CDA etc). 
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Caseta 13.2  Exemple de zi cu zi privind diferen a dintre risc i hazard 

1. Bicromatul de potasiu este o substan  periculoas , folosit  în multe tehnici de analiz .
Atunci când se folose te la m surarea alcoolemiei, aceast  substan  este închis  într-un 
tub sigilat i nu este eliberat  în aer când se sufl  aer peste ea. De i este o substan  cu 
hazard ridicat, folosirea acesteia conform procedeului descris, nu prezint  nici un risc pentru 
cel care o folose te.

2. F ina nu ar fi considerat  de prea mult  lume ca fiind o substan  periculoas . Un borcan 
de f in  pe un raft nu ar avea imprimate însemnele care avertizeaz  prezen a pericolului, 
cum se întâmpl  în cazul bicromatului de potasiu.  
Totu i, un brutar care a fost expus pentru o perioad  mai lung  la praf de fain  în aer i/sau 
la praf în contact cu pielea, s-ar putea îmboln vi de dermatit  (inflamarea pielii), 
conjunctivit  (inflamarea ochilor), rinit  (inflamarea nasului) sau chiar astm. Într-un caz 
concret, brutarul s-a îmboln vit de astm profesional i a fost dificil pentru angajator s
accepte c  un produs aparent inofensiv ca f ina poate s  cauzeze aceast  boal  în condi ii 
de expunere ridicat .

Acestea sunt dou  exemple în care o substan  cu un hazard ridicat (bicromatul de potasiu)  
nu provoac  risc m surabil în anumite circumstan e, în timp ce un produs inofensiv (faina) 
cu hazard sc zut, poate prezenta riscuri ridicate. 

În toate evalu rile de risc, pentru calculul riscului se utilizeaza doua componente: 
 Probabilitatea - adic  probabilitatea ca un accident s  se produc
 Consecin a - ce se întâmpl  dac  accidentul se petrece. 

Produsul celor doua componente reprezint  riscul calculat. 

Pentru evalu rile de risc, în mod obi nuit, atât probabilitatea cât i consecin a sunt gradate 
de la 1 la 5. Riscul de producere a unui eveniment – ratingul de risc – este probabilitatea ca 
un accident s  se produc , înmul it  cu consecin a care apare odat  ce accidentul s-a 
produs. Cel mai mic risc este 1 i înseamn  o probabilitate de grad 1 de producere a unui 
accident (improbabila) înmul it  cu o consecin  de m rime 1 (nesemnificativ ). Cel mai 
mare risc este 25, adic  cea mai probabil  apari ie a unui eveniment, de m rime 5, înmul it
cu o consecin  catastrofic  de m rime 5. Un rating între 1-4 este foarte sc zut, între 5-9 
este sc zut, între 10-14 este moderat, între 15-19 este major iar între 20-25 este exrem (vezi 
tabelul 13.4). 

Ca urmare, pentru un proiect asa cum este RMP, identificarea hazardelor i în elegerea 
riscurilor implicate sunt esen iale pentru realizarea proiect rii i evaluarea impactului asupra 
mediului. O descriere a evalu rii riscurilor pentru RMP, evaluare cerut  de legisla ia UE i
cea român  este prezentat  în cele ce urmeaz .

13.2 Riscuri în RMP  

Evaluarea riscului a fost realizat  atât prin luarea în considerare a intregului RMP, cât i a 
componentelor individuale ale acestuia. 

Tabelul 13.1 rezum  categoriile de risc identificate în RMP, receptorii supusi riscului, 
m rimea riscului i strategiile RMP de minimizare a riscurilor. Ratingul riscului este explicat, 
mai jos, în aceast  sec iune. Toate categoriile de riscuri ale RMP au fost evaluate, iar 
rezultatul este c  riscul asociat acestor categorii este scazut (rating între 5 - 9) sau foarte 
sc zut (rating între 1 – 4). 
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Tabelul 13.1 Riscuri ale RMP i strategii de minimizare a acestora 

Eveniment/etapa Receptorii riscului 
Rating de risc 
(probabilitate1

x consecin )
Strategii de minimizare 

ETAPA DE CONSTRUC IE 
Nu exist  scenarii de 
accidente majore    

ETAPA DE EXPLOATARE 

Erori opera ionale în 
procesul tehnologic i la 
decianurare 

 Angaja ii
 Comunitatea local

9
[3x3] 

Monitorizare automat i de laborator, 
preg tirea operatorilor, detec ie 
automat i sisteme de avertizare, 
între inere regulat i calibrarea 
sistemelor automate de control.  

Scurgeri accidentale de 
cianur  de sodiu din uzina 
de procesare sau din zona 
proiectului. 

 Sistemul hidrografic 
 Biodiversitatea 

6
[2x3] 

Diguri de protec ie, istala ia de tratare a 
cianurii, sisteme performante de 
alarm , baraj de reten ie i control în 
aval. 

Emisii accidentale de acid 
cianhidric gazos din uzin

 Angaja ii
 Comunit ile locale 
 Biodiversitatea 

8
[2x4] 

Zone separate de depozitare a acidului 
clorhidric i a cianurii de sodiu, 
detectoare de acid cianhidric gazos, 
senzori de pH. 

Scurgeri accidentale de ap
poluate cu cianuri din iazul 
de decantare a sterilelor de 
proces. 

 Sistemul hidrografic  
 Biodiversitatea 

4
[1x4] 

Tratarea sterilului de proces, sistem de 
oprire automat  imediat  a uzinei, zon
tampon a iazului pentru re inerea 
debitelor suplimentare, degradarea i
dilu ia natural  a cianurilor în iazul de 
decantare. 

Scurgeri accidentale de ap
poluat  cu cianuri din cauza 
ced rii conductei de 
repompare a apei din 
sistemul secundar de 
reten ie. 

 Sistemul hidrografic 
 Biodiversitatea 

4
[1x4] 

Între inere de prevenire i pompe de 
rezerv , planuri de r spuns în caz de 
urgen e.  

Pierderi accidentale de 
cianuri pe timpul 
transportului asociat cu un 
fenomen de precipita ii 

 Comunit i locale 
 Sistemul hidrografic 
 Biodiversitate 

8
[2x4] 

Adoptarea Codului interna ional de 
management al cianurii, proceduri 
opera ionale detaliate pentru 
transportul i manipularea cianurii, de 
urm rire a transportului, 
responsabilitate contractual  a 
transportatorului, selec ia rutelor de 
transport.  

Explozii accidentale ale 
rezervoarelor de gaz 
petrolier lichefiat sau al i
combustibili i carburan i

 Angaja ii
 Amenaj rile RMP 
 Distrugeri de 

propriet i

8
[2x4] 

Proiectare i construc ie specific  a 
rezervoarelor, preg tire specific  a 
operatorilor, între inere i revizii 
regulate 

Cedarea barajului iazului de 
decantare a sterilelor de 
proces (Valea Corna)  

 Comunit ile din zon
 Sistemul hidrografic 
 Biodiversitatea 

5
[1x5] 

Standarde înalte pentru proiectare i
pentru procedurile de operare a iazului. 

Cedarea barajului iazului de 
colectare ape acide Cetate 
(Valea Rosia) 

 Comunit ile locale 
 Sistemul hidrografic 
 Biodiversitatea 

8
[2x4] 

Standarde înalte pentru proiectare i
pentru procedurile de operare a iazului. 

ETAPA DE ÎNCHIDERE 

Scurgeri accidentale de ape 
poluate cu cianuri din iazul 
de decantare i din sistemul 
secundar de reten ie. 

 Sistemul hidrografic 
 Biodiversitatea 

4
[2x2] 

Sta ii semipasive de epurare, zon
tampon a iazului de decantare pentru 
re inerea debitelor suplimentare, 
între inere de prevenire, monitorizare 
regulat .

Cedarea barajului iazului de 
decantare a sterilelor de 
proces (Valea Corna)  

 Comunit ile locale 
 Sistemul hidrografic 
 Biodiversitatea 

4
[1x4] 

Înl turarea luciului de ap  de pe iazul 
de decantare, impermeabilizarea, 
acoperirea cu sol vegetal i
revegetarea iazului. 

                                               
1 Riscurile sunt sc zute pentru c  structurile i tehnologiile luate în considerare de echipa de proiectare sunt concepute cu un 
grad mare de siguran  pentru a minimiza riscurile datorate hazardelor prezentate. 
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Sec iunea urm toare prezint  mai multe detalii referitoare la modul în care au fost 
determinate ratingurile de risc pentru evenimentele periculoase corespunzatoare RMP. 

13.3 Prezentare a metodei folosite pentru calculul riscului 

Ca parte a evalu rii, RMP a fost analizat ini ial pentru a identifica hazarde majore 
asociate atât cu procese naturale, cât i cu cele tehnologice. Au fost luate în considerare 
atât fenomene naturale precum cutremurele de p mânt i inunda iile, cât i accidente 
tehnologice i/sau provocate de om, inclusiv în leg tur  cu transportul de echipament, 
reactivi i alte materiale. Toate acestea, ar putea avea consecin e grave. 

Evaluarea riscului include atât o analiz  calitativ , cât i una cantitativ :

 Analiza calitativ  are ca obiectiv principal stabilirea listei de poten iale hazarde i permite 
clasificarea evenimentelor în func ie de riscul pe care acestea îl presupun. Acesta este 
primul pas în metodologia de evaluare cantitativ  a riscului. Tehnicile folosite pentru 
identificarea pericolelor care se nasc din anumite procese (analize calitative), sunt 
bazate pe prezen a intrinsec  a hazardului, pe observa ii referitoare la ceea ce se 
întâmpl i pe concluziile acestora. Acestea sunt prezentate pe scurt ca metoda HAZOP 
– vezi caseta 13.3. 

Caseta 13.3  Metoda HAZOP
HAZOP
= Hazard i studiu de OPerabilitate. O analiz  calitativ  de identificare a hazardelor rezultate 
ca urmare a defec iunilor tehnologice i erori umane. Aceasta, poate fi deseori costisitoare i
uneori se bazeaz  pe sesiuni de analiz  colectiv .

 Tehnicile de evaluare a hazardelor sunt analize cantitative i sunt folosite pentru a 
decide asupra modului de ac iune în vederea elimin rii/reducerii hazardelor, cu scopul 
de a proteja popula ia, proprietatea i mediul. Metodologia de evaluare a probabilit ilor 
de apari ie a pericolelor folose te prezen a intrinsec  a hazardului, experien ele trecute 
i diferite coduri de conduit . Tehnicile de evaluare cantitativ  a hazardelor sunt 

prezentate pe scurt ca metoda HAZAN – vezi caseta 13.4. 

Caseta 13.4  Metoda HAZAN 

HAZAN:
= Analiza Hazardului. O abordare cantitativ  care examineaz  cantitatea hazardului mai 
degrab  decât aspectul calitativ al pericolului.  

Masura calitativ  a consecin elor a fost determinat  prin clasificarea în cinci niveluri 
de gravitate; acest mod de abordare reprezint  o metodologie recunoscut  interna ional 
folosit  în studiile de evaluare a riscului. Nivelurile de gravitate variaz  de la nesemnificativ
la catastrofic fiindu-le atribuit o valoare între 1 - 5.  

Probabilitatea de aparitie a pericolelor variaz  de la: 

- rar (sau improbabil) - corespunz toare unei frecven e de manifestare mai mic  de 10-12 

(probabilitatea de a se producere într-un an din 1012 ani) 
la: 
- aproape sigur – corespunzatoare unei frecven e de manifestare mai mare de 10-4 (mai 
mare decât o dat  în 10000 ani). 



C a p i T O l u l  1 3

13

C a p i T O l u l  1 3

13Ro ia Montan  Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
 Capitolul 9 Rezumatul f r  caracter tehnic  

Sec iunea 13: Riscul 
Pagina 69  

Celor cinci niveluri de probabilitate li se atribuie de asemenea valori între 1 - 5. 

Ulterior, m rimea/nivelul riscului se determin  prin înmul irea valorii gravit ii 
(consecin a) cu valoarea probabilita ii de producere a pericolului. Riscul producerii unui 
eveniment periculos este ilustrat sub form  de matrice, dup  cum reiese din tabelele 
urm toare. 

Tabelul 13.2 Matricea riscului producerii unui eveniment 
Consecin e
Nesemnificativ Minor Moderat Major Catastrofic 
1 2 3 4 5

Improbabil < 10-12 1 1 2 3 4 5
Neverosimil 10-8 to 10-12 2 2 4 6 8 10
Posibil 10-6 to 10-8 3 3 6 9 12 15
Probabil 10-4 to 10-6 4 4 8 12 16 20

Pr
ob

ab
ili

ta
te

Aproape 
sigur 

> 10-4 5 5 10 15 20 25

Tabelul 13.3 Defini ia ratingului riscului (per eveniment, scenariu) 
Nivelul de 
risc

Defini ie M suri de aplicat

1 – 4 Risc foarte sc zut
5 – 9 Risc sc zut Activitate normal ; proceduri de operare standard. 

10 – 14 Risc moderat Proceduri specifice de operare standard, cu 
implicarea managerilor responsabili. 

15 – 19 Risc major 
Ac iune de r spuns prompt , atât de rapid  cât 
permite sistemul de management, cu implicarea 
managementului de vârf. 

20 – 25 Risc extrem Situa ie de urgen  necesitând ac iune imediat i
folosirea tuturor resurselor disponibile. 

Au fost studiate o serie întreag  de scenarii de accident pentru a evalua posibilele 
consecin e. Scenariile au fost, dup  aceea, caracterizate în func ie de consecin ele lor i de 
probabilitatea producerii lor. Dintre acestea, au fost selectate accidentele majore – având o 
probabilitate de declan are egal  sau mai mare de 10-6, încadrându-se în directiva Seveso a 
UE, referitoare la accidente mari. Acestea au fost evaluate în detaliu. Scenariile accidentelor 
majore sunt prezentate în tabelul 13.1. Tabelul demonstreaz  rating-ul de risc sc zut asociat 
activit ilor RMP. 

Pentru a compara riscul de accidente majore asociate RMP cu riscurile obi nuite 
vie ii zilnice, s-au realizat diagrame de frecven  – num r (F - N), prezentate de Centrul 
Interna ional pentru Geo Hazarde de la Institutul Norvegian de Geotehnic , Oslo, Norvegia1

(figura 13.1 si 13.2) . Diagrama F - N prezint  frecven a / consecin a (pierderi materiale sau 
victime), i indic  pe scurt rezultatele unor astfel de analize, oferind totodat  o reprezentare 
grafic  a riscului asociat proiectului, corelat cu riscul acceptabil social. Diagramele prezint
compara ii relevante între nivelurile de risc pentru RMP i riscurile asociate cu diferite alte 
industrii sau activit i umane. Nivelurile de risc pentru RMP sunt situate în mare parte în 
limitele social acceptabile. 

                                               
1 Publicat de Farrokh Nadim i Suzanne Lacasse, International Centre for Geohazards – Norwegian Geotechnical Institute, 
Oslo, Norway în Terrain and geohazard challenges facing onshore oil and gas pipelines. Thomas Telford, London, 2004 
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Figura 13.1  Nivelurile de risc pentru diferite industrii i activit i

Figura 13.2  Probabilitatea anual  de manifestare / Diagrama consecin elor pentru 
baraje i riscul social acceptabil 
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14 Descrierea dificult ilor 

Complexitatea procesului 
Elaborarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului este un proces 

complex în orice context na ional i cu atât mai complex în context transfrontier .

În România nu a existat pân  în prezent un proiect mai complex decât Ro ia 
Montan . Ca o consecin  fireasc  a acestui fapt, complexitatea este, de asemenea, 
caracteristica principal  a studiului de evaluare a impactului RMP asupra mediului, incluzând 
implica iile sale economice, sociale i culturale, precum i strategiile de prevenire i/sau 
diminuare a impactului.  

Legisla ia relevant
Complexitatea studiului a fost amplificat  de lipsa unui  precedent în România privind 

realizarea unei exploat ri miniere în conformitate cu noua legisla ie european  (Directiva 
2006/21/EC) i documentul de referin  privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF-
MTWR) specifice de eurilor din sectorul minier, precum i cu cerin ele Institu iilor Financiare 
Interna ionale i cu Principiile Equator. Acest lucru n-a reprezentat îns  o dificultate în 
elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului, ci dimpotriv . Cerin a
conform rii proiectului cu prevederile legisla iei europene în curs de promovare a fost 
stabilit  de c tre autorit ile competente înc  din faza de definire a domeniului studiului de 
evaluare a impactului asupra mediului, iar adoptarea Directivei 2006/21/EC în etapa de 
realizare a studiului a permis stabilirea cu certitudine a cerin elor de conformare a proiectului 
legate de gospod rirea de eurilor miniere.  

Ghidurile Institu iilor Financiare Interna ionale au permis identificarea celor mai bune 
practici acolo unde nici legisla ia na ional , nici cea european , nu furnizau prevederi pentru 
conformare specifice i concrete (ex. str mutarea i relocarea popula iei).  

Abordare 
Pentru elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului, RMGC a 

identificat domeniile de expertiz  profesional  necesare evalu rii i a recrutat cei mai 
reputa i exper i români i interna ionali reprezentativi pentru domeniile identificate. Proiectul 
tehnic i studiile detaliate privind condi iile ini iale de mediu, economice, sociale i culturale 
au fost întocmite înainte de demararea evalu rii i au durat aproximativ apte ani. Aceste 
documente au reprezentat punctul de plecare în elaborarea studiului de evaluare a 
impactului asupra mediului, care a fost un proces dinamic, bazat pe cooperarea continu  cu 
proiectantul i care a condus la realizarea unui studiu de evaluare a impactului asupra 
mediului foarte aprofundat i bine documentat, care a determinat îmbun t irea i
completarea proiectului prin identificarea solu iilor care s  corecteze poten ialul impact. 
Echipa aleas i modul de organizare al lucr rilor a constituit un cadru de lucru stimulativ, în 
care dificult ile n-au fost resim ite, chiar dac  munca a fost istovitoare.   

Percep ia asupra proiectului i consultarea publicului 
Exist  totu i dificult i legate de procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

i acestea decurg din percep ia publicului asupra proiectului, influen at  de asocierea cu 
impactul activit ilor miniere trecute i actuale din Ro ia Montan i cu accidentele care au 
avut loc în sectorul extrac iei metalelor pre ioase. Mai mult decât atât, publicul din afara 
zonei, care nu cunoa te i nu a v zut realit ile de la Ro ia Montan i consecin ele 
exploat rii miniere nedurabile, percepe proiectul ca pe o poten ial  distrugere ireversibil  a 
unei zone rurale tradi ionale, amplasat  într-un peisaj mioritic. În realitate, nici m car 
p unatul nu se poate desf ura pe roci dezgolite i generatoare de ape acide i nici 
dezvoltarea pentru alte activit i a zonei nu este recomandat , dat  fiind instabilitatea 
terenului datorat  lucr rilor miniere subterane care l-au ciuruit de 2000 de ani.  
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O alt  categorie de percep ii deformate asupra proiectului este asociat  suspiciunii 
c  titularul de proiect nu i-ar respecta angajamentele asumate sau c  rezultatul evalu rii
impactului i, îndeosebi a riscului, nu este corect (ex. accidentul de rupere a barajului 
estimat ca improbabil). Exist  solu ie pentru diminuarea impactului chiar i în aceast
situa ie extrem  de accident, cum ar fi re inerea întregii cantit i de fluide din iazul de 
decantare într-un sistem de poldere, amenajat în cadrul planului extern de interven ie în caz 
de urgen e. Îngrijorarea legat  de poluarea cu cianuri asociat  ruperii barajului este 
nejustificat i deturneaz  aten ia de la impactul real al proiectului, care se manifest  de fapt 
asupra peisajului i popula iei str mutate. Din p cate, cel pu in par ial, ambele forme de 
impact real men ionate, nu pot fi evitate nici dac  s-ar recurge la alte op iuni alternative 
proiectului în ce prive te dezvoltarea zonei, pentru c i acestea presupun realizarea 
m surilor de stabilizare a terenului i remediere.  

Concluzie 
Exper ii evaluatorii care au participat la realizarea studiului EIM au fost unanimi cu 

privire la solu ia de stabilizare i remediere a zonei afectate de fostele i actualele exploat ri 
miniere din Ro ia Montan . Mineritul de suprafa , cel pu in pân  la cota galeriilor existente 
rezultate din lucr rile miniere subterane anterioare, urmat de reumplerea carierelor cu roc
steril  compactat , asigur  stabilitatea terenului i închiderea galeriilor care dreneaz
precipita iile, generând ape acide. În lipsa solu iei aduse prin mineritul de suprafa , acelea i
rezultate ar putea fi ob inute prin lucr ri costisitoare care implic i pr bu iri controlate ale 
galeriilor, nelipsite de risc. Numai dup  realizarea acestor condi ii se poate trece la 
remedierea suprafe elor i la proiecte de dezvoltare a zonei, cu op iuni restrânse, limitate de 
calitatea terenului. Lucr rile de refacere a zonei sunt costisitoare i de lung  durat ,
necesitând o analiz  cost/beneficiu a op iunilor alternative în contextul celor trei dimensiuni, 
MEDIU – ECONOMIC – SOCIAL, ale dezvolt rii durabile. Doar o op iune de dezvoltare 
viabil  economic poate sus ine costurile de mediu i sociale. Aceasta este ra iunea pentru 
care exper ii evaluatori sus in solu ia de refacere a zonei prin dezvoltarea unei exploat ri
miniere de suprafa  moderne, pe baza celor mai bune tehnici disponibile. Este la latitudinea 
autorit ilor s  decid  CINE o va realiza. 
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15 Impact transfrontier
Este unanim acceptat faptul c  impactul proiectelor industriale, poate fi resim it 

dincolo de grani ele rii în care este localizat proiectul. Acest fapt creeaz  o problem
poten ial  în sensul c , de i studiul de evaluare a impactului asupra mediului realizat pentru 
un proiect este administrat de o autoritate na ional , publicul interesat din afara jurisdic iei 
respectivei autorit i poate fi lipsit de oportunitatea de implicare în procesul decizional. 

Acest aspect a fost recunoscut i rezolvat la nivel interna ional, prin Conven ia UN-
ECE cu privire la Evaluarea Impactului asupra Mediului în context transfrontier  (Conven ia 
Espoo), care a fost ratificat  de Romania prin Legea nr. 22/2001. Conform Conventiei 
Espoo, toate p r ile poten ial afectate de proiect sunt în tiin ate i pot s  participe la 
procesul de informare i consultare a publicului din cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului. 

Pentru a facilita acest lucru, raportul la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului include un capitol referitor la poten ialul proiectului de a afecta mediul înconjur tor 
al rilor vecine. 

Marea majoritate a efectelor poten iale ale RMP asupra mediului, prezentate în 
sectiunea 9 a rezumatului, ar putea fi resim ite numai pe teritoriul României i nu au 
relevan  în context transfrontier .

Cu toate acestea, anumite activit i prezint  un anumit impact poten ial asupra 
mediului care ar putea genera subiecte de analiz  pentru rile vecine României i anume: 

 Impactul asupra calit ii cursurilor de ap  de suprafa  tributare râurilor care 
traverseaz  grani ele na ionale; 

 Posibilitatea transportului materialelor de construc ie i a reactivilor chimici din afara 
României; 

 Crearea de noi locuri de munca ce ar putea duce la migrarea for ei de munc  str ine 
spre România. 

Fiecare dintre aceste aspecte este discutat în continuare. 

Calitatea apei 
Apele curg toare din zona RMP se descarc  direct în râul Abrud, un afluent al râului 

Arie . Râul Arie  se vars  în râul Mure , care continu  s  str bat  aproximativ 400 km 
înainte de a intra pe teritoriul Ungariei. Distan a total  m surat  de-a lungul cursurilor de ap
de la limita RMP la grani a româno-ungar  este de aproximativ 550 km. Mure ul str bate o 
distan  de aproape 25 km în Ungaria pân  la v rsarea în Tisa, chiar înainte de Szeged, iar 
Tisa mai str bate înc  aproximativ 15 km în Ungaria înainte de a trece în Serbia i de a se 
v rsa în Dun re la Belgrad. 

În prezent, calitatea apei în acest sistem de râuri este caracterizat  de poluare 
provenit  din activit i domestice, industriale, agricole i de gestionare a de eurilor 
desf urate în bazinul hidrografic al Dunarii. Activit ile miniere existente sau istorice din 
Ro ia Montan  contribuie în acest moment la poluare, la un nivel care nu este semnificativ 
în context transfrontier . A a cum s-a men ionat anterior, se propune ca proiectul Ro ia 
Montan  s  stabileasc , pentru prima dat , o schem  complex  de management al 
mediului, care va îmbun t i considerabil calitatea apei la nivel local. Cu toate acestea, 
datorit  contribu iei extrem de limitate (în ceea ce prive te atât cantitatea, cât i calitatea) a 
râului Abrud la calitatea apei râului Mure  care ajunge în Ungaria, aceast  îmbun t ire nu 
va fi semnificativ  în context transfrontier . Oricum, oricat de mic  ar fi aceast  influen , ar 
fi benefic  în ceea ce prive te calitatea apei Mure ului la grani .
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Nici un efluent nu va fi desc rcat în receptori naturali f r  epurarea prealabil  pân  la 
atingerea cerin elor de calitate a standardelor române ti în vigoare. Orice poluare 
accidental  a apei datorat  RMP va fi diminuat  prin diluarea natural  în cursurile de ap  de 
suprafa i doar anumite devers ri accidentale majore ar putea determina un impact 
m surabil în context transfrontiera. 

Sec iunea 13 a NTS prezint  riscul accidentelor industriale de mare amploare 
asociate RMP. Aceste riscuri variaz  între foarte sc zut i sc zut. Folosirea cianurii de sodiu 
în procesarea minereului este considerat  de cea mai mare importan  în ceea ce prive te 
impactul poten ial în context transfrontier  legat de calitatea apei. Este prev zut un set de 
m suri cuprinz toare de atenuare a riscului incluzând: 

 sisteme de management i proceduri de operare standard în cadrul Planului de 
management al cianurii pentru a implementa cerin ele Codului Interna ional de 
Management al Cianurii1 (Gabriel Resources / RMGC au devenit semnatari ai ICMC 
în aprilie 2006) i ale legisla iei relevante, na ionale i interna ionale, în vigoare; 

 sistemele de detectare i re inere a scurgerilor sunt în concordan  cu Codul 
Interna ional de Management al Cianurii. 

Luând în considerare volumele relativ mici de ap  gestionat  pe amplasamentul 
RMP i lungimile mari ale cursurilor de ap  de la limita amplasamentului la grani a cu 
Ungaria (aprox. 550 km), chiar i o deversare direct  în apele de suprafa  ar fi 
nesemnificativ  în context transfrontier .

În vederea deplinei în elegeri a riscului, evaluarea impactului asupra mediului a 
examinat ce s-ar întâmpla în cazul unui scenariu de rupere a barajului, cu o probabilitate de 
apari ie foarte sc zut . Având în vedere c  un astfel de risc este exclus de criteriile de 
proiectare a RMP, rezult  c  numai gre eli extreme de management sau fenomene naturale 
extreme ar putea conduce la producerea unui astfel de eveniment. Dac  totu i s-ar produce 
un asemenea eveniment, atunci o scurgere masiv  de sterile de procesare i apa decantata 
ar determina desc rcarea de sedimente i apa cu concentra ii sc zute de cianur  în pârâul 
Corna. Aceast  situa ie, ar începe cu o curgere de steril de procesare care ar putea migra în 
aval pe o distan  maxima de 1,6 km (înainte de confluen a cu pârâul Abrud). În 
eventualitatea unui astfel de scenariu, foarte pu in plauzibil, calitatea apei ar putea fi afectat
pâna la grani a româno-ungar . Dac  se aplic  varianta cea mai conservatoare i se 
presupune c  accidentul va avea loc într-o perioad  cu timp frumos, cu debite normale ale 
râurilor i f r  nici o degradare / atenuare natural , atunci concentra ia posibil  de cianur ,
care s  dep easc  frontiera cu Ungaria s-ar situa, între 0,03-1,3 mg/l, în func ie de stadiul 
opera iunilor miniere în care se produce evenimentul. 

În trecut, se cunoa te cazul unui impact transfrontier  datorat mineritului, între 
România i Ungaria. Un exemplu, este dezastrul ecologic din anul 2000, produs în urma 
ced rii iazului de la Baia Mare, ceea ce a dus la scurgeri de aprox. 100.000 m3 de ap  cu o 
concentra ie a cianurii u or eliberabile care a fost raportat  ca fiind între 120 i 400 mg/l, cu 
mult peste limita permis  în prezent la desc rcarea în iazurile de decantare (iazurile de 
decantare existente trebuie s  respecte 50 mg/l, iar cele care urmeaz  a fi construite trebuie 
s  respecte 10 mg/l). Scurgerile de la Baia Mare au parcurs aprox. 60 km pân  la frontier ,
traversând apoi Ungaria c tre sud. Se presupune c  efectul negativ al acestor scurgeri a 
fost accentuat de deversarea de hipoclorit în ap  de c tre operatorul minier i de c tre 
autorit i, subliniind astfel nevoia de sisteme de management în cazul accidentelor. Acest 
incident a încurajat dezvoltarea rapid  a unor reglement ri cu privire la de eurile miniere în 
Europa, acestea fiind concretizate prin apari ia Directivei 2006/21/EC privind de eurile din 
activit i extractive, Directiva SEVESO 96/82/EC amendata prin Directiva 2003/105/EC(cu 
aplicare în industria minier ) i documentul de referin  privind cele mai bune tehnici 
                                               
1 www.cyanidecode.org 
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disponibile (BRE - MTWRF). Atât aceste directive, cât i BREF- MTWR au fost folosite ca 
referin e pentru proiectarea uzinei de procesare i a tuturor instala iilor de gestionare a 
de eurilor miniere din RMP. M surile sunt prezentate în Caseta 15.1. Acestea nu respect
doar directivele Uniunii Europene, BAT (cele mai bune tehnici în domeniu) i BREF, ci sunt 
rezultate a unor studii1 ale motivelor pentru e u rile istorice ale barajelor raportate de c tre 
Comisia Interna ional  a Barajelor Mari (International Commission on Large Dams (ICOLD))2

Caseta 15.1  Minimizarea riscurilor Iazului de decantare a sterilelor 
- Existen a unei instala ii DETOX de tratare care permite reducerea concentra iei de 

cianuri u or eliberabile din tulbureala de steril înainte de desc rcarea în iazul de 
decantare sub 10 mg/l; 

- Degradare natural  în iazul de decantare cu reducerea, în continuare a concentra iei 
de cianuri; 

- Construirea barajului i a iazului de decantare folosind criterii de proiectare cel pu in 
în concordan  cu BREF-MTWR, precum i cu cele mai bune practici interna ionale;  

- Proiectarea conservativ  a barajului Corna pentru a putea re ine cel pu in o viitur
maxim  probabil  în orice moment (chiar i când urmeaz  imediat dup  o alt  viitur
maxim  probabil ), ceea ce reprezint  o probabilitate extrem de sc zut  de 
deversare peste baraj;  

- Un deversor va fi construit pentru fiecare în l are, pentru a asigura desc rcarea 
controlat  a apei f r  a genera eroziunea barajului în cazul apari iei unui eveniment 
neprev zut, când capacitatea de stocare ar putea fi dep it ;

- Proiectarea conservativ  a barajului Corna pentru a rezista la un cutremur de 8 
grade pe scara Richter, de i aceast  parte a României se situeaz  într-o zon  de 
risc seismic sc zut;  

- Construirea barajului Corna din arocamente, folosind metoda de construire axial  cu 
filtre pentru controlul exfiltra iilor i m rirea gradului de siguran ;

- Construirea prin metoda de ridicare în aval cu o pant  de 3:1 orizontal  la vertical
din arocamente cu risc sc zut la eroziune; 

- Construc ia unui iaz secundar de reten ie în aval de iazul de decantareCorna, pentru 
a capta orice exfiltra ii din iazul de decantare; 

- Implementarea unui sistem strict de monitorizare atât în cazul iazului de decantare, 
cât i al barajului Corna; 

- Adoptarea unor Proceduri de operare standard adecvate, asociate cu func ii de 
prevenire a accidentelor, precum i Planul de management al cianurii i Planul de 
interven ie în caz de avarie i/sau urgen .

- Implementarea unui sistem complex de monitorizare amplasat pe baraj i pe conturul 
acestuia pentru a oferi informa ii în leg tur  cu orice posibil  instabilitate, 
suprapresiune i/sau o cre tere a nivelului hidrostatic datorat cre terii excesive a 
nivelului apei stocate în iaz; 

- Un sistem complex de asigurare a calit ii va fi implementat în etapa de construire a 
barajului ini ial i a ridic rilor succesive în etapa opera ional .

Rezultatele acestor metode de diminuare a efectelor asupra mediului înconjur tor 
men ionate mai sus vor consta în reducerea riscurilor cauzate de depozitarea i folosirea 
                                               
1 Tailings Dam Incidents, U.S. Committee on Large Dams – USCOLD, Denver, Colorado, ISBN 1-884575-03-X, 1994,82, pages 
[compilation and analzsis of 185 tailings dam incidents]. 
2 www.icold-cigb.org
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cianurii de sodiu în cadrul uzinei de procesare pân  la un nivel acceptabil, precum i în 
diminuarea riscului i/ sau a pericolului creat de depozitarea materialelor decantate 
con inând concentra ii reduse de cianur  în iazul de decantare. Planificarea ac iunilor de 
interven ie în caz de avarie i/sau urgen  este menit  s  se alinieze la cerintele Directivei 
Seveso II stabilit  pentru EU pentru a preveni accidentele de mare amploare i pentru a le 
minimiza impactul. 

Pe scurt, numai un accident major (cu o probabilitate foarte scazut  de producere), 
care ar determina o descarcare masiv  de sterile de procesare i ap  decantat  în cursul 
fazei opera ionale, ar avea un impact poten ial asupra calita ii apelor de suprafa  în context 
transfrontier , asupra vegeta iei i faunei acvatice, a comunit ilor i altor utilizatori de ap .
Riscul de apari ie a unui astfel de accident a fost evaluat ca fiind foarte sc zut. 

Transportul 
În faza de construc ie, cantit i însemnate de echipament, reactivi i materiale vor fi 

transportate pe amplasamentul RMP. Majoritatea acestora vor consta în materiale de 
construc ie de baz i vor fi aduse de pe teritoriul României. Totu i, RMP va necesita 
importul de echipament specializat, care nu este în prezent disponibil în România. Aceast
necesitate de a importa echipamente va surveni ocazional, pe perioade scurte de timp. 
Cantitatea total  de materiale provenit  din afara rii va fi relativ mic . S-au stabilit re ele de 
transport pentru fiecare modalitate probabil  de transport, impactul de ansamblu al aducerii 
peste grani  de produse fiind de aceea sc zut. 

Substan ele i reactivii chimici din etapa de exploatare RMP ar putea fi produse 
importate, astfel c  poate ap rea un risc transfrontier . Un exemplu este cianura de sodiu, 
un produs toxic folosit în mod curent în multe ramuri industriale din România, în rile vecine, 
cât i în întreaga Europ i America de Nord. În prezent, aceast  substan  se produce i în 
România, îns , cel pu in deocamdat , nu poate fi asigurat  astfel, deoarece nu corespunde 
cerin elor proiectului (din punct de vedere al cerin elor Codului International de Management 
al Cianurii) cantitatea necesar . Necesarul RMP pentru cianur  de sodiu se va situa între 
11.000-12.000 tone/an. 

În timpul transportului, exist  pericolul ca cianura de sodiu, adusa în stare solid , s
ajung  pe sol sau în ap , cu o poten ial  expunere a popula iei i vegeta iei la concentra ii
toxice de cianur . Cantitatea de cianur  care va trebui transportat  (aprox. 20 
tone/înc rc tur ) poate avea un impact major în caz de accident. 

Au fost identificate diverse rute de transport, încercându-se folosirea cât mai extins
a transportului feroviar. Riscul apari iei unor scurgeri accidentale va fi semnificativ redus prin 
adoptarea procedurilor stabilite de Codului Interna ional de Management al Cianurii, preluate 
în planul de management al cianurii al RMGC. 

Sistemul minim de control pentru cre terea siguran ei i pentru reducerea pe cât 
posibil a riscurilor include: 

 Cianura de sodiu va fi transportat  în containere de o el – certificate ISO – etan e i
rezistente la ocuri în eventualitatea unui accident; 

 Cianura va fi transportat  sub form  solid  (brichete), niciodata în form  lichid ;

 La livrare, cianura va fi dizolvat i pompat  în rezervoare direct din containerele de 
transport, f r  manipulare sau depozitare intermediar ;

 To i transportatorii vor fi supu i unor sisteme stricte de monitorizare i audit, pentru a 
se garanta respectarea Codului International de Management al Cianurii; 

 Alimentarea la capacitate maxim  a containerelor de transport, pentru diminuarea 
num rului de transporturi; 
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 Comunicarea pe parcursul transportului, pentru a asigura o reac ie prompt  în 
eventualitatea unor accidente. 

De i riscul producerii unor accidente ramâne, sistemele de control, selec ia rutelor i
modalitatea de transport conduc la o reducerea la minim a acestui risc i a posibilului impact 
transfrontier .

Locuri de munc
Locurile de munc  ale RMP variaz  de la 1.200 în perioada de construc ie la 563 în 

perioada de exploatare. De aceea, exist  posibilitatea de atragere a for ei de munc  chiar de 
peste hotare, ceea ce ar însemna un impact transfrontier  asupra pie ei muncii, precum i
un impact asupra pie ei locale a muncii. 

Cu toate acestea, factorul cheie îl reprezint  faptul c  RMP propus se va dezvolta 
într-o zon  minier  existent . Când noua min  a RMP se va deschide, exploatarea existent
(Minvest) va fi încetat deja1 i, probabil, va fi i dezafectat . De aceea, for a de munc  bine 
calificat  din zon  va fi disponibil  pentru RMP. 

RMCG a dezvoltat o politic  de angajare care s  maximimeze rata de angajare 
local  prin preferin a pentru comunitatea local , menit  s  m reasc  num rul de angaja i din 
cadrul comunit ii, oferind localnicilor prioritate la angajare i, de asemenea, programe de 
instruire pentru îndeplinirea cerin elor mineritului modern responsabil. Combinat  cu for a de 
munc  deja disponibil i calificat , aceast  politic  va conduce la o reducere semnificativ
a oric rei presiuni cauzat  de o migrare în zon  a for ei de munc  din România. În 
consecin , mina nu va avea un impact transfrontier  semnificativ în ceea ce prive te pia a
for ei de munc . Într-adev r, prin crearea de locuri de munc  (directe i indirecte printr-un 
factor de multiplicare anticipat de 10 locuri de munc  la unul creat), RMP poate oferi 
suficient  prosperitate economic  pentru a reduce semnificativ plecarea for ei de munc  din 
zon .

                                               
1 Filiala Ro iamin a Minvest se va închide în toamna anului 2006. 
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