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Comentarii pe marginea Studiului de Impact asupra Mediului pentru Proiectul Rosia
Montana facute in baza Conventiei Espoo de catre Ministerul Mediului si Apelor din

Ungaria cu sprijinul unor agentii guvernamentale si a unor organizatii non-guvernamentale

In august 2002 Ministerul Mediului si Apelor din Ungaria a notificat Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor din Romania ca Ungaria este potential afectata de implementarea investitiei
miniere planificata la Rosia Montana. Ungaria, ca parte potential afectata a cerut aplicarea
Conventiei ONU ECE priving Evaluarea Impactului asupra Mediului in Content Transfrontalier
(Conventia Espo) dupa ce procedura de autorizare a activitatilor miniere a fost inaugurate de
autoritatile romane. Procedura internationala de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit
conventie Espoo a fost initiate in ianuarie 2005, atunci cand, raspunzand notificarii trimise,
conform Conventiei, de catre partea Romana, Ungaria a confirmat intentia sa de a lua parte la
aceste proceduri. Ministerul Mediului si al Gospodariiri Apelor a trimis Ungariei documentatia
despre evaluarea impactului asupra mediului realizata de investitor, la 13 iunie 2006.

Participarea Ungariei la procedurile de evaluare a impactului asupra mediului ale proiectului de
minerit aurifer de la Rosia Montana s-a realizat in perfecta consonanta cu Conventia Espoo, pana
la aceasta data. Ungaria apreciaza disponibilitatea de a colabora manifestata de partea romana.

Baza prezentului document o constituie opiniile unor experti invitati si/sau angajati de autoritatile
ungare. El include si remarci ale unor organizatii non-guvernamentale si cetateni interesati, facute
pe marginea documentatiei privind studiul de impact asupra mediului pentru Proiect.

I. Comentarii sumarizate si generale

SIM-ul nu ia in discutie, intr-o maniera profesionala, impactul pe care investitia propusa si nu
reuseste sa ofere o imagine obiectiva a efectelor asupra mediului pe care investitia propusa le va
avea.

Cantitatea datelor provenite din masuratori si care confirma anumite enunturi din SIM este
insuficienta, incompleta, inexacta sau nu poate fi considerata ca reprezentativa.

Intregul material foloseste, cu precadere, temeni precum « probabilitate foarte mica » sau « foarte
putin probabil » relativ la riscuri, o exprimare care nu este conforma cu rigorile pentru demersuri
stiintifice, cu atat mai mult cu cat concluziile finale, esentiale, sunt formulate de o asemenea
maniera. Astfel de afirmatii trebuie sa fie insotite de modele si calcule de probabilitate.

Documentatia nu ofera un raspuns integral si satisfacator la intrebarile ridicate in lista rezultat al
etapei de definire a domeniului trimisa catre investitor (ei ii lipsesc, inter alia, modelele pentru
eliberarea de poluanti in sistemele si cursurile de apa, in cazul unui accident; descrierea
conditiilor de mediu in ultimii 5 ani; date ce descriu alte doua mine din Europa, similare ca
marime si in care se opereaza cu tehnologii asemanatoare nu sunt incluse in analiza tehnologiilor
de procesare; parametrii design-ului tenhic al anumitor instalatii nu sunt inclusi; analiza riscurilor
ecologice rezultate din eliberarea de substante periculoase in debitul unor cursuri de apa;
aplicarea unor sisteme de control al mediului; asigurarea accesului la date rezultate din
masuratori; metode tehnice de inspectie aplicabile pe perioada constructiei).



2

Datorita carentelor si inexactitatilor importante ale SIM oferit de partea romana-in ciuda
dimensiunilor sale voluminoase- acesta nu ofera o baza adecvata pentru o evaluare obiectiva
conforma cu prevederile si procedurile specificate in cadrul Conventiei Espoo.

Materialul prezinta, in esenta, observatii generale si concluzii subiective date drept factuale, de
multe ori fara a oferi si explicatii sau date care sa valideze enunturile astfel formulate.

Datorita continutului sau excesiv de general, a erorilor cuprinse in concluziile fundamentale ale
SIM precum si a multiplelor carente ale acestuia, propunem ca autoritatile romane competente sa
nu aprobe studiul de impact in cadrul procedurilor de autorizare. Partea ungara este disponibila sa
ia parte la consultari cu partea romana, pentru a discuta problemele semnalate si comentariile pe
marginea lor, incluse in acest document.

II. Date despre conditiile initiale

1. Mai multe teme sunt amestecate in raportul privind conditiile initiale ale apelor, sedimentelor,
analizelor chimice si biologice initiale. Titlurile sectiunilor nu corespund cu continutul (e.g.
sectiunea despre biologie si bacteriologie contine descrierea ariilor de drenaj). Mai multe parti
din contributiile diferitilor experti nu sunt corelate.

2. Datele care se refera la calitatea apelor, in special a apelor subterane sunt incomplete; e dificil
sa coroborezi astfel de date cu perioadele si originea indicate. Sunt facute referiri frecvente la
serii extinse de date dar acestea lipsesc din raport. Nu este clar ce perioade au fost incluse in
tabelele agregate. In termeni generali cea mai mare parte din datele prezentate este depasita (e.g.
date biologice din 1989) si nu reflecta conditiile actuale.

3. Continutul informativ al anumitor precizari este inadecvat, e.g. apele subterane sunt “intr-o
stare buna”- care este temeiul unei asemenea evaluari?

4. In anumite cazuri perioadele de timp analizate sunt scurte; seriile de date de cateva saptamani
sau luni nu sunt adecvate pentru fundamentarea unor concluzii profesioniste, corecte. Gama de
componente analizate nu este indeajuns de extinsa, unele componente importante lipsind (e.g.
diferite forme de cianura, micro-poluanti organici etc.).

5. Descrierea locatiilor de esantionare este insuficienta; numarul de puturi inclus in analiza este
doar o fractiune din ceea ce e necesar pentru o analizare obiectiva a conditiilor.

6. Analiza nu contine modele de evenimente legate de modificari ale apelor subterane (directia
cursurilor, raspandirea poluantilor etc.) in ciuda faptului ca exista proceduri prin care se pot crea
chiar si imagini tridimensionale ale modificarilor astfel calculate.

7. Un test al incarcaturii-echilibrului materialelor- nu a fost finalizat; gradul si intinderea poluarii
apelor subterante nu poate fi stabilita cu precizie.

8. Raportul despre conditiile meteorologice initiale isi fundamenteaza concluziile pe un program
de masuratori organizat in 2004 desi majoritatea seriilor de date ale acestuia din urma se refera la
intervalul de timp 1997-1998.

9. Va rugam sa acoperiti cu date factuale afirmatia conform careia temperatura, in zona, in
perioada decembrie-martie este de 4 C deoarece valorile medii in Ungaria sunt, spre exemplu, in
aceiasi perioada, cuprinse intre -2 si 4 C.

10. Conditiile meteorologice si temperaturile anticipate nu sunt indeajuns luate in considerare
(e.g. importanta temperaturilor medii lunare in timpul procesului de disociere a cianurilor, riscul
inghetarii conductelor de suprafata).
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11. Raportul asupra conditiilor geologice initiale este lacunar; nu au fost realizate
inregistrati/masuratori in perimetrul unor instalatii importante cum ar fi zonele de stocare
temporara a deseurilor periculoase, a instalatiilor de stocare temporara a minereurilor sau a
instalatiilor miniere deja existente.

12. Studiul de impact nu ofera informatii suficiente despre activitatile miniere vechi, instalatiile
existente localizate in aria viitoarei investitii astfel incat posibile viitoare modificari nu vor putea
identificate. Acest material (studiul) ar trebui completat cu planuri pentru reabilitarea vechii
mine.

13. Cat priveste echilibrul apelor in zona, nu a fost facuta o analiza a cantitatii de apa ce va fi
transferata/folosita pana la inceperea activitatii de exploatare si ce se va intampla cu apa care va
fi probabil poluata.

14. Este nepermis ca masuratori geologice nu au fost facute pentru iazul de decantare-instalatia
de management a deseurilor-din Valea Cornei si ca sondarea s-a realizat cu 150 metri mai jos.
Astfel de masuratori ar putea fi importante pentru cunoasterea precisa a fisurilor prezente in
respectivul perimetru. Caracteristicile speciale ale fisurilor trebuie cunoscute si puse la dispozitie
pentru luarea unei decizii asupra necesitatii introducerii unui strat izolant din material plastic sub
instalatia de depozitare.

15. Studiul nu arata care au fost tipurile de modele hidro-geologice folosite si date primare
lipsesc, astfel incat rezultatele oferite de modelele folosite nu pot fi verificate.

III. Procese tehnologice

16. Descrierile conditiilor initiale, asupra geologiei, echilibrului apelor si a riscurilor adiacente,
diferitelor impacte asupra mediului etc., mentionate in capitolul anterior se repeta si in acest
studiu. De ce se gasesc, de exemplu, rezultatele seismologice printre specificatiile tehnice?

17. Sunt facute mai multe referiri la studii care nu au fost mentionate anterior, e.g. studii de
hidro-geologie.

18. Potrivit specificatiilor tehnologice, instalatia de management a deseurilor a fost pusa cu 250
metri mai sus si cel de-al doilea baraj, cu 400 metri mai sus. Anterior a fost mentionat cifra de
150 metri. Care este valoarea/cifra reala ? A fost locatia finala a barajului masurata/calculata in
mod realist?

19. Lista substantelor chimice, carburanti si explozibili folositi in procesul tehnologic trebuie
extinsa. Balanta operationala pentru materiale a fost omisa si astfel nu putem fi siguri de
cantitatea exacta a materialelor periculoase ce vor fi folosite in procesul tehnologic.

20. Materialul nu analizeaza mecanismul de impact al poluantilor (cianuri, metale grele) specific
pentru aceasta tehnologie, aparitia si managementul unor situatii periculoase ce pot fi cauzate de
acesti poluanti.

21. Balanta cianurilor este chestionabila; cantitatea difuzata/disociata in aer, in instalatiile de
decantare si cea emisa in comparatie cu cantitatea ce intra aici.

22. Riscul raspandirii unor aerosoli toxici si aparitia unor ‘ploi cu cianura’ nu este in mod adecvat
luat in considerare.

23. Asemanator cu alte documente, capitolul asupra deseurilor recapituleaza practic precizarile
facute in alte volume ale studiului de impact. Riscurile inerente deseurilor, cu toate acestea, sunt
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considerate neglijabile atunci cand sunt comparate cu alte riscuri pe care functionarea minei le
presupune.

24. Referirea la BAT, in cap. 6 nu e clara si tabelul atasat este la randul lui ininteligibil.

IV. Impacte posibile

25. Primul volum care ia in discutie impacte posibile asupra elementelor de mediu (4.1. Apa,
Volumul 11) incepe de asemenea prin a repeta anumiti itemi (meteorologici, conditii climaterice,
conditia apelor supra si subterane etc.) care sunt analizate in detaliu in sectiuni anterioare sau
aceleasi rezultate care sunt prezentate intr-o alta forma precum si alte date care sunt de asemenea
prezentate.

26. In capitolul in care sunt discutate accidentele, revarsarile si explozia barajului sunt
considerate neglijabile (extreme de improbabile), dar eliberarea de apa ce contine cianuri si cu o
valoare a PH-ului scazuta in apa menajera nu este exclusa in cazul unor conditii meteorologice
extreme ce pot aparea in urmatorii 100 de ani.

27. Modelul mentionat in capitolul 7 nu a putut fi identificat; doar determinarile au fost
inregistrate intr-un tabel. In aceasta forma modelul nu poate fi verificat.

28. In capitolul despre ape nu se mentioneaza sau ia in considerare Directiva Cadru Apa (DCA),
ale carei obiective trebuie implementate si de catre Romania. Doar impacte pozitive sunt
presupuse ca si consecinta a implementarii investitiei. La fel, pe parcursul elaborarii sistemelor de
monitorizare, aspecte prevazute de DCA nu sunt luate in considerare, parametrii biologici nu sunt
produsi si frecventa masuratorilor este nesatisfacatoare, inclusiv gama de parametrii analizati.

29. Planul de management al deseurilor pe termen lung pentru scurgerile de ape acide nu este
fundamentat in mod adecvat si analize cost-profit au fost omise.

V. Analiza alternativelor

30. Alternativele sunt examinate in volumul 16 al studiului de impact. Nu suntem de acord cu
afirmatia ca neimplementarea proiectului ar avea consecinte negative, respectiv ca starea
mediului inconjurator s-ar deteriora si mai pronuntat datorita activitatilor miniere din trecut si
pierderea unor noi locuri de munca ar contribui la accentuarea sub-dezvoltarii si saraciei in
regiune. Din cunostintele noastre si potrivit informatiilor furnizate de partenerii nostrii romani,
programul pentru inchiderea instalatiilor de decantare ale Minvest in Deva sunt in curs de
desfasurare, si care face parte din programul destinat inchiderii a 16 instalatii de decantare,
conform definitiei din Anexa 7 a Tratatului de Aderare pentru Romania. Aproximativ 80
milioane de EUR sunt disponibili in acest scop, astfel incat problemele de mediu cauzate de
activitatile miniere din trecut ce pericliteaza mediul din regiune sa fie rezolvate. In plus,
proprietarul Minvest, statul roman, este obligat sa reabiliteze mediul din regiune o data cu
inchiderea minei, in cursul acestui an. Intelegem ca Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
din Romania a alocat fonduri pentru inceperea primei faze a procesului de inchidere.

31. In legatura cu alte alternative pentru dezvoltare, in zona (e.g. turism, agricultura, industrie
usoara), punctul de vedere conform caruia alte tipuri de proiecte de dezvoltare ar produce riscuri
de mediu similare cu cele asociate cu investitia miniera planificata este inacceptabil.
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32. Documentul nu reuseste sa examineze, in mod obiectiv, beneficiile ce pot fi aduse de alte
forme de dezvoltare; nu este mentionata o analiza cost-profit a unor astfel de variante. Alte
proiecte de dezvoltare ar trebui comparate cu costurile, beneficiile si riscurile de mediu pe care le
presupune investitia miniera propusa. Spre exemplu, concepte elaborate pentru dezvoltarea
turismului, dezvoltare regionala, posibilitati de finantare a activitatilor agricole ce preceda si
urmeaza aderarii la UE ar fi trebuit luate in considerare. Studiul unor astfel de posibilitati de
dezvoltare economica alternativa a fost sustinuta si in cadrul intalnirii bilaterale a guvernelor
maghiar si roman.

33. Studiul nu a reusit, de asemenea, sa examineze alte oportunitati de dezvoltare pentru
populatia din zona, dupa incetarea activitatilor miniere (in aproximativ 17 ani), cum ar fi
limitarile asupra activitatilor agricole si turismului datorate activitatilor miniere anterioare,
disponibilitatea unor alte locuri de munca etc. In baza unor precedente este fals si inacceptabil sa
sustii afirmatia conform careia « alte metode sunt potential mai periculoase sau nepotrivite din
punct de vedere tehnologic sau economic ». Aceasta afirmatie ar trebui pusa in balanta cu
rezultatele unei analize cost-profit. Alte substante nepoluante sau mai putin poluante care ar
substitui cianura de sodiu ar fi trebui testate in experimente pentru a se stabili aplicabilitatea
acestei tehnologii.

34. Tehnologiile care pot inlocui cianurile nu au fost analizare in detaliu. Exista o afirmatie cu
caracter general care arata ca “alte metode sunt potential mai periculoase sau nepotrivite din
punct de vedere tehnologic si economic”. Aceasta afirmatie ar trebui sa fie verificata prin
intermediul unei analize cost-profit. Alte substante nepoluante sau mai putin poluante care ar
inlocui cianura de sodium ar fi trebuit testate prin intermediul unor experimente intr-o uzina
experimentala, pentru determinarea aplicabilitatii acestei tehnologii.

35. Diferite variante de management a apelor reziduale ar fi trebuit sa fie insotite de analize cost-
profit.

36. In ceea ce priveste inchiderea minei, teste mai detaliate sunt necesare pentru umplerea
carierelor. In acest caz, de asemenea, necesitatea acesteia ar trebui dovedita prin intermediul unor
calcule de profitabilitate, fiind necesara si dovedirea faptului ca umplerea nu va polua apele
subterane datorita potentialului de generare de ape acide si a prezentei metalelor grele.

VI. Sisteme de monitorizare (Volumul 17)

37. Descrierea sistemului de monitorizare pentru calitatea apei nu este completa vis-a-vis de
scopul propus ; metodele de masurare a unor parametrii importanti (e.g. cianura usor disociabila
CUD) nu sunt indicate, crearea retelei de sondare nu este reprezentativa si sunt putine statii de
monitorizare. Mai mult, nu sunt disponibile informatii despre locatiile de sondare, de suprafata si
subterane cum ar fi date din puturi/fantani: filtrare in adancime etc. Materialul nu discuta, de
asemenea, chestiuni legate de asigurarea calitatii, colectarea de date, validare si publicarea
datelor.

38. Capitolul despre monitorizare este un colaj ; cerintele DCA sunt ocultate; referintele sunt
incorecte; datele folosite sunt depasite in unele cazuri, ele nereflectand caracteristicile conditiilor
curente.

39. SIM nu se conformeaza necesistatii de a crea un sistem de monitorizare care sa produca date
comprehensive si continue care sa poata fi imediat trimise catre o statie centrala, in cazul unei
urgente sau al unor valori care depasesc pragurile valorice normale.
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40. Planul pentru Situatii de Urgenta si Eventualitatea unei Deversari trebuie sa contina un sistem
de previzionare-alarma care sa indice raspandirea si traiectoria poluantilor in apele de suprafata.

41. Teste aditionale sunt necesare pentru calcularea posibilitatii acumularii substantelor toxice in
depozite si gama de teste ecologice, in conformitate cu cerintele Directivei Cadru Apa ar trebui
extinsa.

VII. Riscuri (Volumul 18.)

42. Studiul de impact nu prezinta o analiza a impactului asupra mediului al unor investitii
similare din Romania (TRANSGOLD Baia Mare, Baia Borsa) deoarece aceste mine au fost, in
repetate randuri, sursa unor poluari masive care au pus in pericol si apele de suprafata din
Ungaria.

43. In absenta unor modele adecvate pentru masurarea calitatii apei, studiul de impact asupra
mediului nu ofera un raspuns satisfacator cu privire la potentialul impact asupra apei astfel incat
evaluarea impactului asupra mediului acvatic nu este, la randul ei, acceptabila.

44. Un test-model al raspandirii poluantilor, detaliat (certificate si bazat pe probe) care sa se
refere la totalitatea sistemului de cursuri de ape afectate ar trebui facut, pornind prin asumarea
unui caz in care un accident, cu o probabilitate oricat de mica, care poate duce la eliberarea unor
substante din iazul de decantare, in apele de suprafata, in conditii tipice pentru operarea minei. O
analiza detaliata a probabilitatii accidentelor ar trebui, in plus, facuta si legata de scenarii pentru
schimbari climaterice si respectiv evaluarea acestora in tabele sinoptice.

45. Este necesara crearea unui plan detaliat, pentru situatii de urgenta, gandit in principal pentru
protejarea apelor de suprafata.

46. Impactul poluarii trans-frontaliere asupra valorilor naturale protejate ar trebui analizat (in
principal in zona parcului national Koros-Markos)

47. Capitolul care se opreste asupra aparitiei unor situatii de urgenta datorate unor catastrofe
naturale este necorespunzator si nu se bazeaza pe probe de incredere.

48. Atunci cand sunt descrise pericolele, indicatorii care exprima magnitudinea ar trebui
specificati (in ingineria hidraulica si in legatura cu cutremure, aceasta este evidentiata de
probabilitatea producerii si magnitudinea proportionala).

49. Atunci cand este estimata capacitatea standard de depozitare, trebuie luata in considerare si
capacitatea maxima, extrema (precipitatii, cutremure) - a carei probabilitate de aparitie/producere
este mai mica - pe parcursul a aproximativ 20 de ani (30 de ani cand este inclusa si inchiderea
minei), perioada de constructie si operare si riscurile reale pe care aceasta le poate crea atunci
cand este combinata cu scenarii pentru accidente specifice.

50. Riscuri tehnologice legate de managementul substantelor chimice ar trebui evaluat in mod
diferit daca pericolele nu sunt rezultatul unor fenomene naturale ci a unor erori umane, neglijente
sau defecte in design/constructie/calitatea materialelor.

51. Siguranta transportului cianurilor pe drumuri publice/calea ferata nu este discutata (calitatea
proasta a drumurilor, in special pe timpul iernii si al primaverii).

52. Masuri legate de dezvoltarea infrastructurii de transport/ livrare ce se gasesc in afara incintei
uzinei ar trebui detaliate, avand in vedere lipsa de informatii despre transportul de cianura facut,
in parte, pe drumuri publice. Operatorul prevede transportul a 12 mii tone de cianura de sodiu
anual, pe drumuri publice. Daca avem luam in calcul un camion care poate transporta 20 de tone,
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ar fi necesare doua transporturi pe zi (600 pe an si un total de 8000 de transporturi). Conceptele
logistice specifice nu sunt cunoscute desi materialul face referire la “utilizarea maxima a retelei
de cai ferate”, fara a mentiona insa nimic despre statiile de descarcare, posibile rute pentru
transportul rutier pe drumurile publice, norme de precautie pentru astfel de transporturi si planuri
pentru situatii de urgenta si prevenirea accidentelor. Este un motiv de ingrijorare faptul ca o
operatiune care va dura 13-15 ani-incluzand livrarile de cianura care este considerata un material
periculos pentru transport- este proiectata fara construirea unei conexiuni de cale ferata, directa.
Intr-o perioada atat de indelungata, cu performantele unor transporturi de o asemenea amploare,
in conditiile calitatii drumurilor existente, este aproape sigur ca o serie de accidente vor avea loc,
in care vehicolul care transporta cianura va ajunge intr-un rau (vezi incidentul de la Kumtor,
Kazakstan) si nici o informatie despre incident nu va fi disponibila, timp de mai multe ore.
Documentatia nu contine date pentru identificarea si prevenirea unor riscuri precum cele descrise
mai sus (carenta trebuie, prin orice mijloace, remediata, din punctul de vedere al partii care va
suferi de pe urma acestui impact).

53. Analiza de risc asupra producerii unor inundatii estimeaza in mod corect cresterea riscului
producerii inundatiilor, dar nu reuseste sa ofere informatii detaliate asupra modelelor de
previziune folosite. Astfel, afirmatia ca planificarea proiectului ofera o protectie suficienta in
cazul unor astfel de evenimente este inacceptabila.

54. In capitolul care examineaza impactul transfrontalier, in diferite locuri anumite evenimente
sunt evaluate in mod eronat ca fiind impacte locale care e posibil sa aiba un impact extins.
Impactul cianurii, de exemplu, posibil eliberata in ape de suprafata prin ape care se scurg prin
fisurile digului iazului de decantare este evaluat ca avand un impact local.

55. In legatura cu calitatea analizelor riscurilor ar fi practic si necesar sa fie oferite analize
cantitative asupra riscurilor tututor seriilor de accidente in cazul unor evenimente care

- au o frecventa de peste 1E-8/an si

-consecintele sunt mai mari decat nivelul moderat si

-index-ul de risc este 8

· Ar fi necesara descrierea in mai mare detaliu si identificarea seriilor de evenimente selectate
pentru analiza cantitativa aditionala. In prezentul studiu nu e clar de ce doar o parte dintre seriile
de posibile accidente serioase au fost selectate pentru analiza cantitativa a riscurilor.

· E necesar sa fie oferita o descriere mai detaliata a analizelor asupra consecintelor si
sigurantei. Studiul nu contine decat asumptii provenite din modele cu caracter general. Nu este de
asemenea clar cum a fost calculate frecventa unor posibile accidente serioase si cum a fost
determinata cantitatea (de exemplu cu metoda arborele defectiunilor/evenimentelor).

· Nici un rezultat despre consecintele producerii unei singure posibile serii de evenimente, cu
accidente grave nu a fost pus la dispozitie (cum ar fi zonele de impact ale seriilor de evenimente,
luand in considerare si intervalul de timp specific pentru o astfel de serie de evenimente).

56. Cat priveste stabilitatea barajului iazului de decantare, suntem impotriva luarii in considerare
a ‘doar’ o rupere cu o adancime de 60 m care poate fi oprita de catre cel de-al doilea baraj, de mai
jos. De ce nu a fost analizata posibilitatea producerii unui accident mai mare ? Avand in vedere
consecintele accidentelor de la Baia Mare si Baia Borsa, afirmatia conform careia deseurile
eliberate vor ajunge la o distanta de 1,6 km este complet nefondata.

57. Atunci cand este analizat impactul transfrontalier, concentratia de cianura este relelvanta
(cianura usor disociabila, in total, libera) care poate ajunge si pana la valoarea de 1,3 ppm. In
sumar, cu toate acestea, o concentratie de ‘doar’ 0.03-0.5 ppm este mentionata. Care sunt valorile
reale produse de acest model? Afirmatia de mai sus nu este sprijinita decat de un singur tabel
incomplet care contine practic doar rezultatele finale ale unor scenarii. Distanta precisa de
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deversare, de exemplu, lipseste pentru orasele mentionate, precum si rata de descaracare in apa
pentru sectiunile raurilor studiate si date amanuntite in sprijinul rezultatelor oferite.

58. Datele (in cazul concentratiei de deseuri din iazul de decantare) fac referire doar la o
concentratie medie de cianura descarcata, de 4-5 ppm. Scenarii care sa includa o concentratie mai
mare de cianura nu sunt discutate. (poluarea cu cianura in cazul incidentului de la Baia Mare a
fost considerabil mai mare. Daca - in cazul iazului de decantare - doar concentratia de 10 ppm
indicata de directiva asupra deseurilor miniere poate fi atinsa, poluarea va fi mai mare, dar o
concentratie mai mare nu este analizata in scenarii). Mai mult, in cazul in care concentratia de
cianura ar ajunge la 1.3 pp in cursurile de apa exterioare, asa cum se arata in studiul de impact,
aceasta ar fi de 13 ori mai mare decat valoarea acceptata !

59. Sunt facute, ulterior, mai multe referiri la modele, desi nu exista o lista de referinte pentru
aceste modele, care sa poate fi verificata.

VII/1. Calcularea riscurilor individuale si sociale

60. Ar fi necesara reexaminarea in detaliu a definitiilor cantitative ale riscurilor si a rezultatelor
pentru fiecare serie de evenimente cu posibile accidente grave si redactarea unui raport despre
acestea. E important sa fie intelese elementele de risc produse de fiecare impact individual.

61. Nu e clar de ce diagrama 7.24 descrie, in acelasi timp, riscurile individuale si sociale, in
aceiasi diagrama. In general curbele riscurilor individuale sunt descrise pe harta ca curbe de
riscuri individuale, iar valoarea lor este stabilita prin coordonatele si distantele si impactele
produse ca si consecinte.

62. Ar fi necesara pregatirea unei clasificari a riscurilor, luand in considerare seria totala a
evenimentelor care pot provoca accidente serioase, aceasta pentru ca intr-un final impactul seriei
totale de evenimente sa fie incorporat in riscul total.

63. In ceea ce priveste prevederile SEVESO din legislatia maghiara, criteriile de risc minim si
maxim nu corespund criteriilor avute in vedere in studiu. Curba de risc social din studiul de
impact se plaseaza intre nivelurile de risc maxim si minim conform reglementarilor maghiare,
ceea ce inseamna ca trebuie aplicate masuri de reducere a riscurilor.

64. Este de asemenea necesara o explicatie privind codurile software (validate si verificate) care
s-au aplicat pentru analizele privind reabilitarea, consecintele si riscurile.

65. Procesul prin care s-au modelat si calculat riscurile asupra sanatatii si mediului nu este
prezentat. Este necesara descrierea metodei detaliate de calcul a procesului de estimare a
riscurilor asupra mediului si sanatatii, legate de toate seriile de evenimente avute in vedere. Ar fi
extrem de util sa se inteleaga de ce s-a ajuns la valorile cantitative din tabelele 7-34.

66. Nu suntem de acord cu analiza de risc a alternativelor proiectului; nu suntem de acord cu
respingerea variantei ‘0’, adica varianta ne-implementarii proiectului. Aceasta solutie nu
genereaza o crestere a riscurilor actuale; managementul acestor riscuri este asigurat prin
reabilitarea ecologica a facilitatilor Minvest din regiune si intelegem ca exista fonduri necesare
pentru acest proces. Planurile de reabilitare ecologica vor asigura managementul riscurilor legate
de haldele de steril abandonate si de problema scurgerilor de ape acide.

67. Consideram ca respingerea tehnologiilor fara cianuri este inacceptabila in lipsa unor teste mai
detaliate. Analizele cost-profit ar fi de asemenea necesare pentru evaluarea acestor alternative.



9

VIII. Descrierea dificultatilor, Volumul 18

68. Cele doua (2!!!) pagini ale acestui volum nu descriu deficientele, problemele si incertitudinile
deja cunoscute, fiind asadar inacceptabile!!! Solicitarile partii maghiare de la punctul 8 al
indrumarului din etapa de definire a domeniului au ramas fara raspuns, si anume ca “analiza sa
trateze in detaliu deficientele si incertitudinile in nivelul de cunostinte”.

IX. Impactul transfrontalier

69. Cel mai important capitol din punctul de vedere al partii maghiare este foarte limitat in
descrierea analizei impactului transfrontier. Din nefericire, in loc de un material bine-prezentat si
“curat”, se fac numai referiri la faptul ca informatii detaliate se gasesc in diferite alte volume. Si
in acest volum ar fi putut fi prezentate informatii adecvate, avand in vedere ca alte volume
abunda in repetitii.

70. Aceasta sectiune a documentatiei este incompleta si incalca prevederile conventiei Espoo.
Mentionarea numeroaselor reglementari internationale in sine nu este suficienta, si inca mai mult
decat atat, le incalca; de exemplu, foarte importanta concluzie potrivit careia deschiderea
exploatarii va avea un impact pozitiv asupra mediului nu este dovedita si cu atat mai putin cea
potrivit careia ‘solutia zero’ ar genera dezavantaje in zona afectata din Ungaria, daca proiectul nu
merge inainte.

71. Este inacceptabil faptul ca un material de 21 de pagini incepe sa discute chestiuni de fond
numai de la pagina 14 si numai prin descrieri in tabele.

72. Nu suntem de acord cu afirmatia potrivit careia poluarea apelor de suprafata si poluarea
generata de apele acide se poate genera numai la nivel local/regional, in conditiile in care atatea
alte cazuri de poluare din trecut au dovedit contrariul. Studiul face de asemenea multe referiri la
cazuri de poluare “istorica” care incarca continuu cursurile de apa, ajungand pana pe teritoriul
Ungariei. Aceeasi logica se aplica accidentelor la facilitatile de management al deseurilor.

73. Date fiind cele de mai sus, afirmatia potrivit careia o posibila rupere a barajului iazului de
decantare nu ar cauza nici un fel de impact transfrontalier asupra mediului este nedovedita si
inacceptabila.

74. In cursul evaluarii impactului transfrontalier ar fi trebuit analizata conformitatea cu
urmatoarele reglementari internationale:

- Ghidurile Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD)
privind companiile multinationale (in special Capitolul V. – Mediul, p.-p. 3., 4. si
5.),

- Pincipiile directoare ale OECD privind prevenirea, pregatirea si reactia in cazul
accidentelor chimice (2003.) + Regulamentele OECD privind indicatorii de
performanta a sigurantei (2003.),

- Conventia ONU privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale
(1992.),

- Acordul ONU privind transportul pe sosele a bunurilor periculoase – Geneva, 30
septembrie 1957 (textul actual, cu toate amendamentele intrate in vigoare),
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- Reglementarile Organizatiei Inter-guvernamentale pentru transporturile feroviare
internationale (OTIF) privind transportul international feroviar al bunurilor
periculoase, 2005 (RID),

- Protocolul ONU privind raspunderea civila si despagubirile pentru daune aduse de
efectele accidentelor internationale asupra apelor trasnfrontaliere (2003.),

- Conventia ONU privind raspunderea civila pentru daune cauzate de transportul
bunurilor periculoase pe sosele, feroviar sau pe apa (CRTD),

- Conventia de la Rotterdam privind procedura consimtamantului prealabil informat
pentru anumite substante chimice periculoase si pesticide in comertul international
(1998.),

- Manualul UNEP pentru constientizare si pregatire la nivel local in cazuri de
urgenta in minerit (2003.),

- UNEP/ICOLD1/ICME2 – Reglementari de mediu pentru prevenirea accidentelor
in minerit: managementul deseurilor si substantelor chimice; Mineritul si
Dezvoltarea Durabila 3,

- UNEP/WB-IFC4/MMSD5 – Finantari, Mineritul si Durabilitatea.

- Conventia ONU pentru protectia si folosirea raurilor internationale si lacurilor
internationale.

- Directiva 76/464/EEC privind descarcarea substantelor periculoase.

75. Capitolul 4.1 al aceluiasi volum contine de asemenea date gresite (de exemplu intinderea
Muresului in Ungaria este indicata ca fiind de 20 km).

76. Afirmatia potrivit careia investitia propusa nu va genera o imbunatatire majora a calitatii
raului Abrud pare contradictorie, aceasta pt ca imbunatatirea conditiilor actuale este prezentata ca
fiind motivatia principala a deschiderii minei. Evident ca orice masura poate avea un impact
transfrontalier.

77. Afirmatii facute mai devreme, in mai multe locuri – nesprijinite de dovezi – potrivit carora
poluarea apelor si ruperea barajului pot provoca numai probleme locale sunt inacceptabile.
Acceasi logica se aplica si pentru riscurile in transport.

X. Planul de management al deseurilor (Volumul 22.)

78. Volumul privind planul de management al deseurilor nu face, practic, decat sa reia cuvant cu
cuvant descrierile si concluziile incluse deja in volumul 10.

79. Capitolul face referiri la regulile stipulate de Directiva 2006/21/EC privind managementul
deseurilor provenite din industria extractiva, dar nu contine nici un plan specific.

80. Ar trebui elaborate planuri detaliate pe baza directivei mai sus mentionate in privinta unor
aspecte cum ar fi:

- Plan de management al deseurilor (articolul 5);

1 Comisia Internationala pentru baraje mari,
2 Consiliul International pentru Metale si Mediul
3 Intalnire de lucru organizata in cooperare cu guvernul Australiei
4 Banca Mondiala – Corporatia Financiara Internationala
5 Proiectul Minerit, Minerale si Dezvoltarea Durabila
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- Obligatii legale materiale si procedurale pentru prevenirea acidentelor grave
(articolul 6, anexa I – conceptul de prevenire a accidentelor, sistem de control al
sigurantei, plan de interventie in caz de urgenta interna si externa);

- Construirea si controlul facilitatilor de management al deseurilor (Articolul 11 –
cum ar fi minimizarea daunelor asupra peisajului, obligatii privind raportarea,
costurile);

- Inchiderea, reabilitarea post-inchidere si costurile datorate acestora (Articolul 12);

- Masuri de prevenire generala (Articolul 13);

- Disponibilitatea si intinderea capacitatii financiare colaterale (Articolul 14).

XI. Planul de management al apei

81. Sectiunile capitolului (Volumul 23) privind managementul apei, care pune in discutie tratarea
apei reziduale, contine referinte ce doresc sa sugereze ca detaliile vor fi incluse intr-o versiune
viitoare a acestui program de management. Actuala versiune nu contine informatii legate de
operarea facilitatilor de tratare a apelor reziduale de costurile operarii lor si nici date privind
intrarile si iesirile de ape reziduale.

82. In ceea ce priveste mineritul la suprafata, nu s-au analizat schimbarile asteptate sa apara in
fantanile din zonele invecinate; nivelul apelor subterane este de asteptat sa scada; aceasta conditie
ar trebui modelata.

XII. Aspecte legate de facilitatile de management al deseurilor (Volumul 25)

83. Aceasta compilare contine de asemenea materiale deja incluse, intr-o forma usor revizuita;
contine descrieri legate de designul, construirea si operarea facilitatii de management al
deseurilor, dar putine date verificabile.

84. In ceea ce priveste zona iazului de decantare, nu se prezinta o sectiune transversala geologica
si geotehnica.

85. Trebuie substantial certificat faptul ca solul poate fi solidificat asa incat sa fie impermeabil;
este nevoie de o justificare de ce nu este necesara implementarea unor masuri tehnice de protectie
in zona iazului de decantare. Nu este suficienta studierea riscurilor seismice pentru o perioada de
17 ani; iazul de decantare va ramane in aceasta locatie dupa inchiderea minei.

86. Nu este prevazuta nici o capacitate de stocare aditionala pe langa cea prevazuta in Valea
Cornei si care ar face posibila devierea cantitatilor de deseuri care se revarsa in cazul ruperii
barajului sau a unor cazuri de urgenta (de exemplu precipitatii de o intensitate sau durata ce pot
excede semnificativ valoarea medie si care ar putea atinge nivelul maxim de capacitate al
iazului). Omisiunea acestor aspecte din planificarea de fata ar trebui justificata si suplimentata.

87. In cazul in care barajul sufera o defectiune (cauzata de supra-umplere, cutremur sau alta
problema de stabilitate) nu se indica nici o capacitate de stocare de urgenta a apei subterane, cu
un volum adecvat. Planificarea si construirea unei capacitati de stocare de urgenta a apei
subterane, cu un volum adecvat, este extrem de importanta in stabilirea securitatii de mediu,
deoarece aceasta poate preveni raspandirea deseurilor industriale periculoase din iazul de
decantare in cazul ruperii barajului.
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88. Datele privind densitatea specifica a sterilelor sunt ipotetice; in tabel sunt date valori diferite,
cu incalcarea recomandarilor si cerintelor inpuse de Directiva 76/464/EC privind substantele
periculoase.

89. A fost examinata numai descarcarea de sterile cu un continut de apa de 45%; nu sunt
disponibile calcule legate de variante cu concentratii mai mari si mai sigure.

90. Valea Cornei este situata intr-o zona fisurata care nu a fost adecvat cercetata in privinta
stabilitatii pe termen lung a barajului, conditiile caracteristice ale solului, si capacitatea de
impermeabilizare a bazei iazului.

91. Construirea unui baraj multifunctional presupune ca nucleul sau de argila sa fie facut din
material impermeabil, care nu se umfla si nu aluneca si asupra caruia presiunea nu poate provoca
nici un fel de schimbari. Avand in vedere inaltimea extrema a barajului si cantitatea de material
stocat, stabilitatea sa trebuie evidentiata prin cel putin un experiment model si prin calcule. Acest
studiu nu reflecta recomandarile ICOLD (Comisiei Internationale pentru Baraje Mari).

92. Este neclar ce fel de model s-a folosit pentru modelarea stabilitatii barajului; datele de baza
nu sunt disponibile.

93. Este necesara suplimentarea planului pentru intretinerea si monitorizarea barajului.

94. Este necesar sa se examineze daca pot totusi interveni scurgeri ce pot cauza o fisura in baraj
in eventualitatea unei incarcari critice cu precipitatii, unei patrunderi a “apelor externe” stavilite
de canalele de drenare (pentru motivul ca aceste canale de drenaj nu sunt proiectate sa dreneze un
nivel maxim de precipitatii).

95. Este volumul iazului secundar de retentie suficient pentru retinerea apei care ar iesi din
culoarul de devarsare? Nu s-au intreprins nici un fel de teste in privinta apelor subterane din zona
iazului de decantare.

96. Specificarea inaltimii proiectate a barajului are o importanta esentiala in evaluarea riscurilor
efectelor asupra mediului asteptate sa apara! In ceea ce priveste riscurile, nu este lipsit de
relevanta daca barajul are 185 sau 200 de metri (o variatie de aproximativ 10%). Din nefericire,
diferite capitole indica valori diferite.

XIII. Managementul cianurii (Volumul 26.)

97. Planul de management al cianurii contine exclusiv descrieri generale privind transportul si
folosirea cianurii. (Am analizat deja mai sus riscurile privind managementul cianurii)

98. Potrivit documentatiei, nu s-a luat inca o decizie in privinta rutei de transport, ceea ce din
punctul nostru de vedere este un factor major, date fiind riscurile estimate.

99. In aplicarea tehnologiei de lesiere cu cianura, este problematica dozarea manuala a solutiei de
cianura; aceasta procedura nu este conforma cu cele mai bune tehnici disponibile. Consideram ca
in ceea ce priveste procedura INCO impactul conditiilor climatice de iarna asupra conductelor de
plastic HPD – plasate la suprafata neprotejate – a fost ignorat.

100. Nu exista nici un plan de introducere a unui sistem de garantare a calitatii de mediu legat de
operarea si monitorizarea sistemului, ceea ce ar imbunatati semnificativ conditiile de operare in
siguranta.

101. Documentul de referinta pentru cele mai bune tehnici disponibile in managementul
deseurilor miniere descrie trei mine din Europa care folosesc tehnologia cu cianuri. Dintre
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acestea, 2 produc o concentratie de cianuri usor disociabile de mai putin de 2 ppm in iazul de
decantare, ca urmare a aplicarii celor mai bune tehnici disponibile in Europa. Studiul de impact se
doreste a fi “in conformitate cu standardele UE”, insa proiecteaza o concentratie a cianurii usor
disociabile de sub 10 ppm in iazul de decantare, neluand in calcul ca nu avem de-a face cu o
facilitate existenta, ci cu una noua. In conformitate insa cu Directiva 96/61/EC (IPPC), incepand
cu octombrie 2007, respectiva facilitate nu poate opera decat cu aplicarea celor mai bune tehnici;
valoarea de sub 10 ppm necesita o clarificare, iar in conformitate cu cele mai bune tehnici aceasta
valoare este de sub 2 ppm. Daca intentia investitorului este intr-adevar de a folosi cele mai bune
tehnici disponibile, atunci trebuie sa urmareasca cele mai bune tehnici in privinta carora exista
indicii la momentul de fata.

XIV. Pregatirea in caz de urgenta si planul de prevenire a pagubelor

102. Planul de prevenire a daunelor descrie in primul rand reguli de procedura; masuri care vor fi
aplicate in cazul unui incident asumat, inclusiv procese de detectie, notificare si prevenire.

103. Proceduri Standard de Operare sunt pregatite in anumite cazuri; anexele la care se face
trimitere ofera informatii in privinta detaliilor. Din nefericire, volumul 28 nu are anexe. Exista cu
toate acestea referinte la faptul ca asemenea proceduri standard de operare vor fi concepute mai
tarziu. La fel, metodele de proceduri care sunt descrise in document nu sunt verificabile si nu se
poate opina in privinta lor, in stadiul in care se afla.

XV. Inchiderea minei, reabilitare (Volumul 29.)

104. Ar trebui oferite mai multe informatii in privinta companiei RMGC (instanta la care a fost
inregistrata, actionari, compunerea capitalului, listarea la bursa, bancile care ofera finantare,
informatii legate de operatiunile si activitatea profesionala de pana in prezent).

105. Investitorul este responsabil sa prezinte garantiile financiare adecvate pentru costurile de
inchidere a minei. Argumentul potrivit caruia aceste costuri vor fi alocate pe perioada operarii
minei este inacceptabil. Crearea sistemului de asigurare de raspundere nu este de asemenea
discutat.

106. Prezentarea unor garantii financiare similare este necesara in legatura cu monitorizarea in
perioada post-inchidere si cu managementul apelor acide si apelor care se scurg (pentru o
perioada de cel putin 30 de ani sau indefinit, cum se impune in cele mai multe cazuri).

107. Nu s-a rezolvat aspectul managementului pe termen lung a apelor acide subterane; tratarea
semi-pasiva nu este destul de eficienta la temperaturi extreme, scazute. Contrariul acestor
afirmatii trebuie dovedit prin trimitere la rezultate.

108. Costurile prevazute pentru inchiderea minei sunt nerealist de mici (70 de milioane de dolari
– Volum 29, p. 130). Nu s-au prevazut nici un fel de costuri pentru monitorizare si pentru tratarea
apei reziduale pe perioada operatiunii.

109. Studiul de impact ne permite sa tragem concluzia ca investitorul nu este capabil sa isi asume
raspunderea in conformitate cu Directiva 2004/35/EC.

110. Nu sunt disponibile garantii financiare pentru operarea pe termen lung a iazului de
decantare.
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111. Potrivit studiului de impact, mineritul la suprafata, cu folosirea celor mai bune tehnici
disponibile, ofera posibilitatea revitalizarii zonei, “dar implementarea acestuia depinde de decizia
autoritatilor”. Mesajul transmis de catre investitor autoritatilor romane pare sa fie acela ca
costurile de reabilitare nu intra in bugetul proiectului.

112. Nu exista o securitate financiara adecvata in caz de urgente. Studiul de impact nu face nici
un fel de propuneri privind prevenirea consecintelor posibile ale celui mai sever accident,
depunerea unei baze financiare care ar servi la readucerea la conditiile initiale.

113. Studiul nu discuta aspectul stratului de baraj pentru inchiderea iazului de decantare.
Intrebarea care se pune este, astfel, cum va fi rezolvat acest aspect si anume izolatia folosita
pentru protectia impotriva infiltratiilor, etc.

114. Conditiile de mediu nu se pot decat deterioara dupa terminarea activitatii miniere daca nu se
implementeaza masuri necesare de reabilitare post-inchidere a mediului.

XVI. Diverse

115. Diversitatea biologica si capitolele privind vegetatia si fauna sunt putin spcifice; ele nu
reflecta sau reflecta in mod fals rezultatele studiilor de baza. Cresterea in trafic de asemenea
reprezinta cel mai grav risc ce ameninta valorile naturale.

116. Potrivit capitolului 9.5, nu exista in zona proiectului specii de plante si animale protejate sau
in pericol. Cu toate acestea exista in zona specii protejate in totalitate, potrivit Directivei Habitate
92/43/EEC pentru conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice.

117. Speciile de flora nu sunt prezentate in capitolul privind biodiversitatea.

118. In legatura cu speciile mentionate, lipsesc informatii privind habitatul, numarul si distributia.

119. Este necesara analiza si evaluarea impactului poluantilor emisi in mediu si periculosi pentru
sanatate.

120. Principalele reguli are Directivei 1999/31/EC sunt incalcate; de exemplu nu exista nici o
siguranta pentru managementul problemelor de mediu si sanatate.

XVII. Comentarii tehnice legate de Studiul de Impact

121. Structura documentului este complicata, contine frecvente referiri la alte pasaje din aceleasi
volume, numeroase suprapuneri, date care se repeta. Anumite parti ale materialului se repeta de-a
lungul mai multor volume; numerotarea hartilor si a tabelelor este in multe locuri incorecta. Mai
mult decat atat, numeroase aspecte tehnice sunt lasate fara raspuns si anumite solutii tehnice nu
sunt adecvat dovedite. Documentatia este partinitoare, contine practic numai evaluari pozitive,
lipsindu-i puncte de incertitudine; posibilele probleme si consecintele negative nu sunt investigate
destul de in profunzime.

122. Calitatea traducerii materialului in limba engleza, oferit noua pe suport CD, este slaba si
inadecvata; in multe cazuri, legendele, referintele tabelelor, hartile si diagramele sunt in limba
romana in versiunea engleza. Anumite tabele si diagrame nu au alocate dimensiuni, ceea ce le
face neinteligibile. CD-urile nu au continut documentatia privind conditiile de baza (Rapoartele
privind conditiile de baza 1-6); acestea au putut fi numai descarcate de pe pagini web.


