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Academia de Studii Economice (ASE)
Asociaþia de Management Durabil ºi Dezvoltare Durabilã (ARMEDD)

Cãtre
Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor

Prin bunãvoinþa firmei RMGC am primit un set din documentaþia aferentã Studiului de
Impact asupra Mediului al investiþiei de la Roºia Montanã.
Transmitem MMGA opiniile noastre privitoare la douã aspecte critice pentru riscul de
mediu al activitãþii de exploatare a aurului ºi argintului ºi anume:
1. Pericolul naþional ºi transfrontalier al iazului de decantare,
2. Consecinþele de ordin financiar ale managementului exploatãrii dupã închiderea

minelor.

Argumentele noastre, redate în Anexele 1 ºi 2 , ne fac sã cerem autoritãþilor române sã
nu sprijine investiþia de la Roºia Montanã bazatã pe exploatarea aurului ºi argintului cu
tehnologia cu cianuri.

Bucureºti, 24 iulie 2006

ARMEDD ASE
Ing. ec. Gheorghe Manea Prof.dr. Florina Bran
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ANEXA 1

Pericolul naþional ºi transfrontalier al iazului de decantare

A. Date din Studiul de Impact

La închiderea investiþiei, iazul de decantare va stoca 214.905.000 t ºlam (din care 500 t
cian (CN-) va fi reþinut în masa ºlamului sub formã de compuºi chimici). Apa din iaz va
avea un volum de 12.331.070 mc. Cantitatea sterilului (din ºlam) va fi cuprinsã între 50-
60% din total, la dimensiunea de 74 microni ºi 100% sub 150 microni (Vol. 8, pag. 17,
127, Tabelul 2.37) . Apa interstiþialã din masa de steril reprezintã cca 50% din masa
sterilului (Vol. 18, pag. 129).

Apa din iaz conþine 66 elemente ºi compuºi chimici dintre care se evidenþiazã:
Total cianuri........................0,22 – 0,77 mg/l care, în timp, prin biodegradare,

evaporare etc., ajunge la 0,1mg/l.
Tiocianaþi…………………69,91 mg/l
Cianaþi.................................300-350 mg/l
Plumb..................................sub 1 mg/l
Sulfaþi..................................1980-2886 (Norma NTPA001 prevede 600 mg/l)
Amoniac…………………..6,6-25 mg/l (Norma NTPA001 prevede 2 mg/l)
Arsenic……………………0,2-0,3 mg/l
Cadmiu................................0,1-0,5 mg/l
Seleniu.................................sub 0,5 mg/l

(preluare dupã vol. 8, pag. 188-189).

Înãlþimea barajului iazului de decantare:185 m la coronament.

B. Comentarii

Potenþialul poluant imens ce-l reprezintã iazul de decantare se poate transforma în
catastrofã ecologicã prin spargerea barajului, deversarea apei peste baraj. În practica
exploatãrilor aurifere din ultimii 25 ani (vol.18, pag. 20-21) au avut loc mai mult de 30
accidente majore din care, 75% s-au datorat cedãrii barajelor iazurilor de decantare ( a
se reaminti de accidentul de la Baia Mare, din anul 2000, când în urma fisurãrii digului
iazului de steril s-au deversat aprox. 100.000 mc de lichid ºi steril ce conþineau între 50-
100 t cianurã ºi metale grele).

Pericolul de accidente la barajul iazului de decantare de la Roºia Montanã, în afara celor
menþionate în Studiul de Impact (vol. 22, pag. 37) ºi de care se susþine cã s-a þinut seama
la proiectarea barajului, considerãm necesar a se mai adãuga:

1) Schimbarea regimului ploilor, ca urmare a dinamicii neobiºnuite a efectului de serã a
Terrei. Fenomenele meteorologice din ultimii ani, inundaþiile catastrofale ce le-au însoþit,
volumul precipitaþiilor, alunecãrile de teren, fac sã-ºi piardã din relevanþã seria debitelor
multianuale ale apelor din zonã ºi volumul precipitaþiilor (vol. 18, pag. 31). În vol. 29,
pag. 123, se prevede cã “volumul de precipitaþii sub formã de ploaie în timpul verii
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descreºte cu 20-30% ca urmare a schimbãrilor climatice din perioadele 1961-1990 ºi
2071-2100”. Ori, experienþa ultimilor ani este cu totul alta.
2) Atentatele teroriste (România fãcând parte din alianþa NATO), posibilitatea folosirii

armelor de tip geofizic (provocare seisme ºi fenomene meteorologice).
3) Slãbiciunea instituþiilor româneºti de control a construcþiilor (vezi accidentul de la

Baia Mare, calitatea necorespunzãtoare a drumurilor recent realizate, ca autostrada
Piteºti-Bucureºti, etc.) realizate dupã anul 1989 poate fi un factor de risc pentru
funcþionarea iazului de decantare.

4) Incertitudinile privitoare la siguranþa iazului de decantare sunt menþionate ºi în
Studiul de Impact, astfel:

- vol. 18, pag.91: “Avarii ale coronamentului barajului … pot avea loc doar în
condiþiile nerespectãrii sistematice ºi pe termen lung a parametrilor de exploatare
(plaje ºi gãrzi minime) ºi/sau apariþia unor avarii de lungã duratã la sistemul de
drenaj ºi la sistemul de evacuare a apei decantate din iaz. Situaþiile meteorologice
deosebite (precipitaþii abundente, temperaturi extreme de scãzute) cresc posibilitatea
de producere a acestor avarii”.

- Vol. 18, pag. 177: “Concluzii. Analiza privind hazardurile ºi riscurile asociate
proiectului Roºia Montanã scoate în evidenþã potenþialul relativ ridicat de risc al
viitoarei activitãþi, datoritã dimensiunilor sale ºi prezenþei unor cantitãþi importante
de substanþe periculoase. Utilizarea cianurii ºi depozitarea sterilului de procesare în
iazul de decantare sunt principalii factori de risc”.

- Vol. 18, pag. 131: “Avarierea barajului iazului de decantare poate face ca prin
reþeaua hidrograficã din zonã, la graniþa cu Ungaria, apele râului Mureº sã aibã o
concentraþie de cianuri de 0,06-1,3 mg/l.”

- Vol. 8, pag. 19,33: “În bazinul iazului de decantare etanºarea se face printr-un strat
colluvial compactat cu permeabilitatea de 10 8- m/sec (conductivitatea hidraulicã 1 x
10 6- m/sec”. Pe termen lung ºi foarte lung, apele cu compuºi de cianuri ºi metale
grele pot ajunge în straturile de apã subteranã, contaminându-le pe timp istoric
îndelungat.

5) În timpul funcþionãrii instalaþiei, zilnic se degajã din oglinda apei iazului de
decantare 100 kg acid cianhidric (30 t anual) “reprezentând un real pericol pentru
viaþa din zonã, condiþiile meteorologice putând duce la concentrarea acidului
cianhidric la suprafaþa apei ºi migrarea aerului poluat în afara bazinului” (Vol. 8,
pag. 119, Fig.2.6)

B. Opinia autorilor prezentului referat:
Existenþa iazului de decantare în zona Roºia Montanã prezintã un risc potenþial major

pentru mediul înconjurãtor ºi contravine principiilor dezvoltãrii durabile. Existã
incompatibilitãþi ºi cu prevederile urmãtoarelor reglementãri:
- Constituþia României, 2003, Art. 35, §(1): “Statul recunoaºte dreptul oricãrei

persoane la un mediu înconjurãtor sãnãtos ºi echilibrat ecologic”.
- Convenþia –Cadru privind protecþia ºi dezvoltarea durabilã a Munþilor Carpaþi (Kiev,

2003), care prevede: „Pãrþile trebuie sã pãstreze gospodãrirea terenurilor cultivate
tradiþional în mod durabil ºi sã þinã seama de nevoia de a proteja ecosistemele ºi
peisajele montane” (Vol. 13, secþiunea 6, pag. 38).
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- Legea Muntelui Nr. 347/2004 cere ca politicile elaborate pentru zonele de munte sã
vizeze conservarea peisajelor ºi biodiversitãþii.

În concluzie, exploatarea minierã de la Roºia Montanã pune în pericol integritatea
ecosistemelor naturale ºi se constituie într-un pericol potenþial pentru mediul înconjurãtor
din zonã, reþeaua hidrograficã aferentã Arieºului, Tisei ºi Dunãrii.
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ANEXA 2
Consecinþele de ordin financiar ale managementului exploatãrii, dupã închiderea

investiþiei

A. Date din Studiul de Impact

Dupã închiderea investiþiei (anul 16 sau mai devreme), rãmîn pe platforma industrialã sã
se desfãºoare activitãþi (în sarcina statului român) ca:

1. Instalaþia de epurare a apei acide de minã rãmâne în funcþiune. În valea Roºiei va
funcþiona un sistem de tratare pasivã/semipasivã în lagune, similar celui din Valea
Corna pentru tratarea apelor acide (Vol. 8, pag. 16).

2. Gestiunea iazului de decantare a sterilelor, care cuprinde:
- barajul Corna,
- barajul secundar de retenþie din aval,
- bazinul de acumulare/decantare a sterilelor din spatele bazinului principal,
- bazinul de retenþie secundar din spatele barajului secundar,
- sistemul de pompare a exfiltraþiilor din bazinul secundar de retenþie înapoi în iazul

de decantare,
- sistemul de tratare semipasivã a exfiltraþiilor,
- sistemul de canale de deviere a scurgerilor de pe versanþi, din zona neocupatã de

obiective,
- sistemul de monitorizare a iazului,
- sistemul drumurilor de servici,
- sistemul de alimentare cu energie electricã,
- sistemul de intervenþie în situaþii de urgenþã,
- drenãri subterane lângã piciorul aval al barajului iazului de decantare (vol. 8, pag.

17,19).
3. Dezvoltarea sistemului de tratare a exfiltraþiilor din sterile este o componentã foarte

importantã pentru managementul apei din iazul de decantare pe termen lung (etapa
de închidere ºi post închidere) (Vol. 8, pag. 128).

4. Toate studiile efectuate au arãtat cã sterilul depus în iazul de decantare are potenþial
de a genera, în timp, un mediu acid ºi, ca urmare, ape acide de drenaj; pH-ul apelor
va putea fi în domeniul 2-7. Conþinutul de sulf al sterilului se situeazã între 1 ºi 2%
(vol. 8, pag. 129).

5. În anul 16 de funcþionare, când se va finaliza procesarea minereurilor aurifere, în
iazul de decantare va rãmâne volumul de 63 mil.mc apã inclus în porii/structura
sterilului. In fiecare an, dupã închiderea investiþiei, 1-2% din apa din steril va fi
exfiltratã, impunând gestiunea acestei ape acide mulþi ani dupã închidere (Vol. 8,
pag. 136-137).

6. În drumul prin masa de steril ºi prin masa barajului pânã în zona de exfiltrare…
transformãrile chimice ale cianurilor sunt foarte dificil de prevãzut. Este posibil ca
reducerea concentraþiei de cianurã sub nivelul de îngrijorare sã aibã loc, dar nu existã
certitudine. Din acest motiv, este nevoie sã fie luat în considerare un sistem de tratare
a exfiltraþiilor din iazul de decantare pe termen lung. Aceastã necesitate apare ºi ca
urmare a apariþiei nitriþilor ca subproduºi ai degradãrii cianurilor (vol. 8, pag. 191).
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7. Haldele de steril vor fi continuu monitorizate prin control vizual, mãrurãri topo-
manuale ºi automatizate, gravitatea accidentelor prin alunecare pot fi majore (vol. 8,
pag. 93).

8. Controlul analitic permanent al exfiltraþiilor din iazul de decantare (vol.8, pag. 103).
9. Conform Directivei UE privind deºeurile miniere (Preambul, paragraful 22) se

prevede ca: „este necesarã stabilirea unor proceduri de monitorizare ºi în timpul fazei
de post-închidere. Dupã închiderea investiþiei, monitorizarea este necesarã atâta timp
cât un anumit impact negativ asupra mediului nu poate fi exclus cu siguranþã.
Monitorizarea nu include numai controlul, înregistrarea parametrilor controlaþi,
întreþinere ºi intervenþii, dar ºi întocmirea rapoartelor cãtre autoritãþi, întocmirea
planurilor pentru anul viitor, a devizelor de cheltuieli necesare, logistica
informãrii/alarmãrii populaþiei ºi autoritãþilor în caz de avarie, aparaturã, reactivi,
echipamente de lucru, instruirea personalului etc. “ (vol. 17, pag. 56-61)

10. Estimãri ale perioadelor necesare pentru faza de postînchidere a investiþiei (Vol. 28,
pag. 69):

- eliminarea apei adsorbite (supernantant) de steril din iazul de decantare: 5-20 ani,
- exfiltraþii prin corpul barajului iazului de decantare:.......................... 50-100 ani,
- cariere care urmeazã a fi rambleate (Orlea, Jig, Cîrnic):...........................2-10 ani,
- eliberarea terenului refãcut pentru folosinþã publicã:..................................16-20 sau

mai mulþi ani.

B. Comentarii

Dupã închiderea investiþiei, pe o perioadã lungã se executã lucrãri de monitorizare,
întreþinere, intervenþii, operaþii ce presupun personal calificat, echipamente, reactivi,
utilitãþi, mijloace de transport etc. Orizontul acestor operaþii poate fi 100 ani sau mai
mult (vol. 28, pag. 69).

Într-o aproximare anterioarã (coord. Paul Bran: Dimensiunea economicã a impactului de
mediu. Studiu de caz – Roºia Montanã, Ed. ASE, Buc. 2004, pag. 135) erau necesare 61
persoane cu activitate permanentã (3 schimburi/zi) fãrã a lua în calcul ºi personalul
necesar în caz de incidente, accidente, reparaþii de mare anvergurã, lucrãri de cercetare
etc.

Studiul de Impact de Mediu (vol. 29, Anexa 1 – Garanþiile financiare de mediu, Anexa 1
pag. 128 ) lasã loc pentru mai multe interpretãri. Ca date certe se prevede cã:
- garanþiile financiare de mediu ale Proiectului Roºia Montanã sunt principalele

mijloace de asigurare cã existã fonduri disponibile pentru închidere ºi reabilitare în
eventualitatea cã RMGC nu îºi poate îndeplini obligaþiile sale financiare.

- Creºterea garanþiei financiare anuale pentru mediu nu poate fi niciodatã mai puþin
de 1 ½% din valoarea anualã programatã de lucru (?) aºa cum este stipulat în licenþa
de concesiune pentru Exploatare deþinutã de companie.

- Costurile anuale de tratare apã, operare, monitorizare etc. sunt în anul 16 de
exploatare de 1.252.000 USD similar ºi în anul 19 ºi 21 ºi mai departe (vol. 29, pag.
130, tabelul 1). Aceastã expresie “mai departe” este confuzã.
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Autorii Cap. 29 din Studiul de Impact de mediu (pag. 128-129) atrag atenþia cã
garanþiile de mediu trebuie sã þinã seama ºi de:
- Directiva Uniunii Europene în privinþa deºeurilor miniere dupã care garanþiile

acoperã toatã perioada în care deºeurile de pe platformã pun probleme de risc
ecologic ( Directivele 76/464/EEC(1); 80/68/EEC(2) ºi 2000/60/EC).

- Garanþia financiarã de mediu cerutã de legea românã are douã componente:
- una care sã acopere costurile de ecologizare ale operaþiunilor pentru

activitãþile din anul urmãtor,
- alta care acoperã perioada indicatã de post-închidere (ANRM din

25.02.2004).

În particular, legislaþia românã se bazeazã pe asigurãri financiare anuale. Ca urmare,
calculul garanþiilor financiare de mediu pentru Proiectul Roºia Montanã va fi actualizat
anual de cãtre experþi independenþi, dupã cum specificã Art. 14, §2 (b) al Directivei UE:
„Deºeuri miniere” (vol. 29, pag. 128-129).

C. Concluzii

Studiul de Impact de mediu nu clarificã situaþia garanþiilor financiare de mediu,
neexistând o evaluare a duratei monitorizorii investiþiei dupã ce aceasta ºi-a încheiat
activitatea economicã (100 ani ?), a unui Plan de monitorizare pe aceastã perioadã ºi a
unui grafic de eforturi financiare, umane, materiale necesare.

Rãmân de gãsit rãspunsuri la urmãtoarele întrebãri:
a) Când înceteazã responsabilitatea investitorului, în anul 16 sau 19 al exploatãrii ?
b) Cine preia responsabilitatea monitorizãrii pe urmãtorii 5-20-100 ani a fostei

platforme industriale? Noua entitate economicã va avea un buget propriu asigurat de
stat ?

c) În caz de faliment (preþul aurului este evaluat la bursã, deci fluctuaþii posibile), cine
preia activitãþile de închidere a investiþiei, reconstrucþia ecologicã ºi monitorizarea
ulterioarã ºi cu ce fonduri financiare ?

d) Iazul de decantare este asigurat de cãtre beneficiar la o firmã de asigurare
internaþionalã ? Dacã da, pe ce perioadã ? Cine va plãti ratele de asigurare dupã
închiderea exploatãrii ?

Faþã de atâtea incertitudini ºi de riscul ca statul român sã finanþeze gestionarea deºeurilor
de pe platforma Roºia Montanã timp de 100 ani, pentru garanþii financiare confuze ºi
care nu depãºesc anul 21 al exploatãrii (Tabela 1, Vol. 29, pag. 130), autorii prezentului
referat cred cã investiþia este pãguboasã economic ºi periculoasã ecologic.

Bucureºti, iulie 2006


