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RISCURILE GENERATE DE ACTIVIT ILE MINIERE 
ÎN PERIMETRUL EXPLOAT RII RO IA MONTAN  – 

IMPLICA II HIDRICE ENVIRONMENTALE 

R. B TINA

ABSTRACT. – Risks generated by mining activities from Ro ia Montan  Ore 
Field – Environmental Hydric Implications. The mining industry introduces in 
the environment a large quantity of waste, which affects all his components. The 
Ro ia Montan  Gold Mine is considered to be one of the most important and well-
known mining areas in Transylvania, due both to the exploitable ore to be found 
there, but, unfortunately, to the major effects induced to the environmental 
components. The biggest unbalanced phenomena are produce at the hydric 
component level, concerning water turbidity, colour and taste changes, solved 
oxygen quantity diminution, pH and water transparency etc. Wastewater settling 
tanks are surrounded areas, situated on lower fields, along the valleys. That is 
where the sediments resulting from the mining technology are accumulated. These 
sediments consist of chemical oxide reactives, metallic elements, all being 
characterized by high caolinized content. The activities related to the mining, 
transportation and processing of the ore have a strong impact not only on the 
surroundings, they affecting a much more extended area, as well. The analysis of 
the present environmental state in this region, will be elaborated by monitoring the 
way in which the industrial elements and the environmental components interact 
and the level of their interaction. Within the context of near future major 
investments in this region, the prognosis of this interaction should lead to the 
working out of best solutions in the implementing of sustainable development 
strategies in the studied mining area.

1. Introducere

Activitatea minier  produce a mare cantitate de de euri, de o larg
varietate, care afecteaz  toate componentele mediului. Exploatarea minier  de la 
Ro ia Montan  este considerat  a fi una dintre cele mai vechi i cunoscute areale 
miniere din Transilvania, atât ca urmare a perioadei lungi de exploatare, cât i ca 
urmare a efectelor majore induse în calitatea peisajului geografic. Cele mai 
importante dezechilibre sunt produse asupra mediului hidrosferic i se refer  la 
aciditatea apei, modific ri organoleptice i chimice, dar i legate de reparti ia
spa ial  a acestei resurse. Industria minier  determin  apari ia unei game variate de 
riscuri, a c ror impact se resimte asupra multor componente ale mediului. Astfel, 
riscurile asociate industriei miniere se pot clasifica în trei grupe: 
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- Riscuri sociale – str mutarea locuitorilor, restrângerea habitatelor i
terenurilor agricole, apari ia unor elemente de stres (explozii în carier , aer viciat, 
terenuri instabile, cu grad mare de eroziune); 

- Riscuri economice – flucta ia pre ului materiei extrase pe pia a mondial ,
apari ia unor costuri suplimentare dictate de diverse cauze; 

- Riscuri environmentale – fenomene de poluare la diferite sc ri asupra 
tuturor componentelor mediului, modific ri structurale în peisajul geografic, 
transferuri de mas , energie i informa ie cu efecte ireversibile. 

Arealul studiat se afl  în bazinul Arie ului mijlociu, în vecin tatea ora ului
Abrud i face parte din provincia metalogenetic  cunoscut  sub numele de 
“patrulaterul aurifer“.

Exploatarea Minier  Ro ia Montan  este situat  în bazinul hidrografic al 
pârâului omonim, afluent de dreapta al râului Abrud, la o altitudine cuprins  între 
600 i 700 m, la 11 km nord-est de ora ul Abrud i la 15 km sud-est de Câmpeni, în 
jude ul Alba.  

Fig.1. Amplasarea în teritoriu a Exploat rii Miniere Ro ia Montan

Activitatea minier  se realizeaz  în cariera deschis  în masivul Cetate. 
Mineraliza ia se prezint  sub form  de filoane, volburi i zone impregnate. 
Tehnologia de derocare a minereului este prin perforare-împu care cu g uri de 
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sond i camere miniere. Materia de descopert  este depozitat  în haldele de steril ce 
ocup  o suprafa  de circa 14 ha. În prezent sunt active doar dou  depozite: halda Hop 
i Valea. Verde. Aceste depozite de steril pun probleme deosebite în vederea 

reconstruc iei ecologice a zonelor în care se situeaz . Materialul haldat are o stabilitate 
redus , cuantumul eroziunii la nivelul lor putând ajunge pân  la 500 m3/an/ha.  

Din carier , minereul este transportat la incinta de preparare Gura Ro iei. 
Aici se desf oar  opera ia de flota ie a minereului, ob inându-se concentratul care 
ulterior este procesat la uzina din Zlatna. Procesul tehnologic include pe lâng
materia prim  din carier , utilizarea unor volume importante de ap , din cursul 
pârâului Abrudel.  

2. Evaluarea riscurilor hidrice asociate activit ii miniere 

No iunea de risc desemneaz  un pericol poten ial, previzibil dup  legi 
statistice. Evaluarea riscului în domeniul protec iei mediului natural presupune 
calculul probabilit ii pentru o popula ie sau ecosistem de a primi o anumit
cantitate de poluant, care prin natura sa poate conduce la dep irea unor praguri de 
echilibru ale sistemului afectat. 
 Definirea curent  a riscului determinat de fenomenul de poluare a unei 
anumite zone se face pe baza analizei a trei categorii de factori determinan i: sursa 
de pericol (fenomenul de poluare), vectorii de transfer i targetul ( inta) polu rii.

Sursa de pericol este reprezentat  de poluarea zonei considerate. 
Principalii parametrii în func ie de care se caracterizeaz  sursa de pericol se refer
la: natura poluan ilor, cantitatea de poluan i (exprimat  prin concentra ie, mas  sau 
volum), caracteristicile poluantului, toxicitatea acestuia pentru om, flor i faun .

Vectorii de transport se refer  la c ile de deplasare i dispersie a 
poluan ilor, care în general se remarc  prin cele trei mari medii de transfer: ap
(subteran i de suprafa ), aer i sol. Propagarea fiec rui tip de poluant prin cele 
trei medii amintite este determinat  de: 

- caracteristicile mediului, care permit evaluarea vulnerabilit ii acestuia la 
ac iunea diver ilor poluan i, respectiv a mecanismelor de p trundere i migrare a 
acestora în cadrul mediului afectat. Parametrii cei mai importan i care definesc 
mediul hidric din acest punct de vedere se refer  la dinamica apei, volumul de ap
susceptibil a fi infestat de poluant, caracteristicile granulometrice ale patului albiei 
sau ale acviferului etc. 

- procesele care particp  la transferul i mobilizarea poluan ilor în mediu 
sunt multiple i ac ioneaz  simultan. Cele mai importante dina cest punct de 
vedere sunt procesele de dispersie, dilu ie i difuzie, la care se adaug  cele de 
precipitare, coagulare etc. 

inta fenomenului de poluare este reprezentat  de mediul asupra c ruia se 
manifest  efectele negative ale polu rii. În vederea evalu rii impactului poten ial al 
unei surse de poluare asupra unei inte se va ine seama de popula ia i
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ecosistemele aferente arealului infestat, de utilizarea acestuia, de posibilele 
consecin e determinate de poluare.  

Evaluarea riscului vizeaz  dou  obiective distincte, dar complementare: 
- ierarhizarea siturilor poluate, func ie de risc, în vederea stabilirii 

priorit ilor de depoluare; 
- fundamentarea m surilor de reabilitare a unui areal afectat, printr-o 

evaluare „absolut ” a riscului. 
În cazul concret al activit ii miniere de la Ro ia Montan  evaluarea 

riscului presupune identificarea celor trei factori: 
Sursa – reprezentat  de ape acide cu înc rcare de ioni de metale grele; 
Vectorul – re eaua hidrografic i solurile din perimetrul minier; 

inta – ecosistemul v ii în aval. 

3. Impactul activit ilor miniere asupra mediului hidric 

a. Modific ri ale re elei hidrografice 
La nivelul exploat rii de la Ro ia Montan  s-au produs modific ri ample în 

ceea ce prive te organizarea re elei hidrografice din bazinul v ii Ro ia (Foie ul).
Lucr rile miniere de subteran (galerii de min , suitori) permit infiltrarea apei i
prin aceasta înc rcarea ei cu o serie de elemente nocive. Modificarea re elei 
hidrografice din perimetrul exploat rii miniere este determinat  de reorganizarea 
spa ial  dictat  de prezen a carierelor i depozitelor de hald . Acestea conduc la 
obturarea sau devierea unor cursuri de ap , apari ia unor acumul ri, perturba ii
legate de debitele de ap  scurse prin afectarea stratului freatic. La nivelul iazului de 
decantare Valea S li tei re eaua hidrografic  a suferit modific ri importante.

Re eaua hidrografic  ini ial  era reprezentat  de Valea S li tei care are o 
lungime de 3,3 km, având o suprafa  a bazinului hidrografic de 4,2 km2 i un debit 
de 0,005 mc/s. În zona de v rsare a v ii S li tei în apa Abrudului se afl  c tunul 
S li te. Amplasarea iazului de decantare, a schimbat radical peisajul v ii,
modificând i elementele hidrografice locale.  

b. Modific ri cantitative 
Sub raport cantitativ se remarc  modific ri în ceea ce prive te debitele 

tranzitate în cadrul acestui bazin. Debitul ini ial al v ii S li tei a fost de 0,005 mc/s. 
Acesta este suplimentat în prezent de apele epurate din bazinul de decantare care 
au urm toarele valori: Qmax = 0,112 mc/s; Qmed = 0,079 mc/s; Qmin = 0,040 mc/s. 
De-asemenea au fost modificate procesele de eroziune de pe versan i, scurgerea de 
aluviuni în suspensie este mai ridicat .

c. Modific ri calitative 
În urma opera iilor industriale de prelucrare a minereului extras, fie de la 

suprafa , fie din subteran, calitatea apelor reziduale rezultate, impune epurarea 
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acestora prin procedee mecano-chimice. Astfel, o parte din apele utilizate în 
opera ia de preparare va r mâne în produsul final, sub form  de umiditate, iar cea 
mai mare parte va fi reintrodus  în circuitul natural dup  o prealabil  epurare, la 
nivelurile iazurilor de decantare.

Iazurile de decantare apar in toare E.M. Ro ia Montan  au ca scop 
epurarea mecanic  a apelor reziduale ce provin din procesul de preparare a 
minereului auro-argintifer. Uzina de preparare Gura Ro iei are în eviden  la ora 
actual  un num r dou  iazuri de decantare: 

- iazul Gura Ro iei (men inut în rezerv );
- iazul Valea S li tei (depozit activ). 

Iazul Gura Ro iei este situat în apropierea localit ii Gura Ro iei pe malul 
stâng al v ii Abrudului la 400 metri amonte de uzina de preparare. Acest iaz face 
parte din categoria "iazurilor de coast " realizat prin închiderea unor suprafe e de 
teren aflate la baza unui versant, depozitul format se sprijin  par ial pe versant.

În l imea depozitului de steril pân  la coronament este de 43,2 m, cu un 
unghi de taluz de 220. Suprafa a iazului de decantare este de 22,9 ha.  

Iazul de decantare Valea S li tei este un "iaz de vale" amplasat pe valea 
pârâului S li te, afluent de dreapta al Abrudului, fiind realizat prin închiderea v ii 
cu un baraj de anrocamente. Pentru crearea acestei acumul ri a fost necesar
str mutarea localit ii S li te, defri area unei suprafe e de 5 ha. În l imea barajului 
la coronament este de 44 m, cu un unghi general de taluz de 160. Colmatat în 
propor ie de 40%, iazul de decantare are o suprafa  de 10,1 ha.

Fig. 2. Iazul de decantare Valea Seli tei – vedere general

Din punct de vedere calitativ se remarc  o degradare a calit ii apei în 
cadrul bazinului, ca urmare a apelor evacuate de la nivelul iazului de decantare. 
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Tulbureala steril  care intr  în iaz se caracterizeaz  prin valori mari în ceea ce 
prive te suspensiile (35000 mg/l), reziduul fix (942 mg/l), manganul (15,9 mg/l), 
plumbul (0,40 mg/l), cuprul (0,22 mg/l), fierul (45 mg/l) i pH acid (5,3).  

În urma procesului de epurare prin decantare se realizeaz  o limpezire a 
apelor reziduale ob inându-se un randament de 90-95%. Astfel, apele evacuate din 
iazurile de decantare nu sunt suficient epurate, calitatea acestora fiind caracterizat
de urm torii indicatori:

pH: 5,7;    magneziu: 7,1 mg/l;   zinc: 0,47 mg/l;  
suspensii: 160 mg/l;  cupru: 0,06 mg/l;    plumb: 0,002 mg/l; 
reziduu fix: 750 mg/l;  mangan: 8,3 mg/l;   fier:5,6 mg/l. 
Este de remarcat faptul c  evacuarea apei limpezite se face în amonte de 

punctul de prelevare a apei tehnologice necesar  în instala iile de preparare. Ca 
urmare se realizeaz  un "sistem de recircuitare natural" prin intermediul v ii 
Abrudului (B tina , 1998). 

Caracteristicile apelor uzate evacuate din perimetrul minier studiat sunt 
redate în tabelul de mai jos. 

Tabel nr. 1. E.M. Ro ia Montan  - Principalele caracteristici ale apelor uzate evacuate 

Anul Ph Suspensii Reziduu 
fix Fier Mangan Cupru Plumb Zinc Cadmiu Debit 

U.M. unit i mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l l/s 
Val. autoriz 6,5-8,5 30,00 1200 0,5 0,3 0,3 0,05 1,0 0,05 112,0 

1993 5,23 270,93 1051,51 5,14 - 0,138 - 0,486 - 54,14 
1994 6,77 114,39 987,76 2,27 - 0,042 0 0,120 - 48,92 
1995 5,91 117,21 761,79 4,82 - 0028 0 0,899 - 82,78 
1996 5,41 136,40 547,31 12,97 8,309 0,036 0,003 0,413 0,002 63,66 

1997 5,18 187,70 642,45 21,23 4,767 2,454 0,027 1,345 0,021 64,03 
1998 5,06 205,36 680,17 14,41 5,247 4,45 0,019 2,307 0,011 59,28 

Media 5,59 172,00 778,50 10,14 6,11 1,19 0,010 0,928 0,010 62,14 

 La indicatorul pH, valorile medii înregistrate indic  un caracter acid al 
apelor uzate evacuate, cu o tendin  de agravare a acestuia în ultimii ani. 
 Suspensiile prezint  valori mari pe tot intervalul analizat, cu dep iri
cuprinse între 4 – 6 ori fa  de limita impus  în acordul de mediu. 

Fierul este un indicator calitativ care a cunoscut o evolu ie negativ ,
înregistrându-se în intervalul studiat o cre tere a concentra iei în ap  de la un an la altul. 
Astfel, fa  de valoarea limit  de 0,5 mg/l, valorile determinate în urma analizelor 
chimice atest  dep iri de peste 10 ori (în 1993) i chiar de peste 40 ori (1997). 

Cuprul este un alt indicator care a cunoscut în ultima perioad  o cre tere 
puternic  în ceea ce prive te concentra ia sa în apa evacuat . Fa  de valoarea 
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limit  trecut  în standardele de calitate se înregistreaz  o dep ire de cca 20 de ori 
fa  de limitele categoriei a II-a de folosin  (0,1 mg/l), valoare înregistrat  în 1997. 

Zincul cunoa te i el o evolu ie ascendent  sub raportul concentra iei sale 
în apa uzat  evacuat , înscriindu-se totu i în limite mai reduse decât celelalte 
metale (fier, cupru). 

Plumbul are o concentra ie ce nu dep e te limita impus  de autoriza ia de 
mediu (0,100 mg/l), existând totu i o tendiin  cresc toare în privin a concentra iei 
sale în ap .

Manganul se constituie într-un element nociv, înso înd de obicei fierul în 
apele uzate. Valorile înregistrate dep esc cu de 4-8 ori valoarea limit  admis
(0,1mg/l). 

Singurul indicator care se încadreaz  în limitele admise de standardul de 
calitate al apelor suprafa  este magneziul, restul indicatorilor înregistrând frecvent 
dep iri fa  de limitele admise. 

Ca o tendin  general , se remarc  o înr ut ire a calit ii apei evacuate, 
printr-o cre tere progresiv  a concentra iilor indicatorilor analiza i, îndeosebi la
nivelul metalelor grele. 

4. Riscurile induse de poluarea apelor cu metale grele 

 Metalele grele se num r  printre cei mai toxici poluan i din apele naturale, 
datorit  persiten ei lor îndelungate în solu ii i a dificult ii lor de a se transforma în 
compu i insolubili în apele de suprafa . Pericolul contamin rii cu metale grele este 
m rit în prezen a agen ilor complexan i, care leag  puternic aceste metale în 
compu i solubili, care nu pot fi îndep rta i în cursul trat rii apei. Chiar dac
toxicitatea complec ilor este mai mic  decât a metalelor libere, prin 
descompunerea lor în cursul proceselor biologice, propriet ile nocive ale metalelor 
se pot manifesta ca atare. 
 Metalele grele inhib  cre terea organismelor i activitatea enzimatic , în 
special a celor cu sulf, fa  de care manifest  o afinitate deosebit . Aprecierea 
cantitativ  a efectelor d un toare ale metalelor grele, manifestate prin atacarea 
substan elor organice, se poate face prin estimarea consumului biochimic de oxigen 
(CBO5). Dup  studiul influen ei mai multor metale, aflate în concentra ie de 10 
mg/l asupra CBO5, s-a stabilit urm toarea ordine descresc toare a toxicit ii: Hg > 
Ag > Cu > Cd > Pb > Mo > Fe. Efectul metalelor grele se resimte asupra faunei i
florei acvatice aflat  într-un mediu poluat.  
 La plante, metalele sunt absorbite prin sistemul radicular i se acumuleaz
în esuturile acestora, fiind preluate prin consum de c tre animalele ierbivore, iar 
ulterior de c tre cele carnivore. Datorit  slabei lor mobilit i, metalele grele se 
concentreaz  la nivelul fiec rui nivel trofic, respectiv concentra ia lor în plante este 
mai mare decât în sol, în animalele ierbivore mai mare decât în plante, în esuturile
carnivorelor mai mare decât la ierbivore, concentra ia cea mai mare fiind atins  la 
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capetele lan urilor trofice, respectiv la r pitorii de vârf i implicit la om. Acest 
fenomen poart  denumirea de bioacumulare.

Datorit  compozi iei mineralogice a rocilor din perimetrul studiat, apele 
subterane, care în urma activit ii miniere sunt evacuate la suprafa , se încarc  cu 
ioni metalici, fiind caracterizate de un pH acid, datorat în special în urma 
procesului de oxidare al piritei, mineral ce înso e te z c mintele metalifere. Apar 
a a – numitele ape de min  rezultate în urma intersect rii sau subducerii stratelor 
aurifere ca urmare a lucr rilor miniere. La aceste ape provenite din subteran se 
adaug  apele de infiltra ie care p trund de la suprafa .

Apele de min  în func ie de pH, au fost clasificate în ape acide, neutre i
alcaline. Dintre acestea, gradul cel mai avansat de impurificare îl prezint  apele 
acide datorit  agresivit ii lor, respectiv a acidului sulfuric liber. Aciditatea se 
datoreaz  oxid rii compu ilor cu sulf con inu i în rocile i z c mintele prin care 
ape trece puternic oxigenat , îns  cea mai mare aciditate, o prezint  apele care trec 
prin zona cu pirit  întrucât aceasta prin oxidare formeaz  acid sulfuric. Procesul de 
oxidare este de lung  durat i este favorizat de prezen a bacteriilor i a unor 
condi ii optime. Reac iile chimice care stau la baza proceselor ce au loc la nivelul 
apelor de min  acide sunt urm toarele: 

FeS2 + 7O + 8H2O   FeSO4 * 7H2O + H2SO4

Sulfatul feros, oxidându-se în continuare trece în sulfat feric i hidroxid 
feric:

12 FeSO4 + 3O2 + 3 H2O   4Fe2(SO4)3 + 2Fe2O3 *3 H2O
Pentru a putea sesiza impactul apelor uzate asupra mediului hidric s-au 

elaborat câteva h r i tematice privind extensiunea fenomenului de poluare, cu 
privire special  asupra ionilor de metale grele (fier, cupru, plumb, zinc, cadmiu) i
a acidit ii apei. 

Se poate remarca în acest sens, valorile foarte mari ale concentra iilor 
ionilor metalici în punctele critice: evacuarea apelor „Orizont 700m – Gura Minei”, 
pârâul ce colecteaz  apele din cariera Cetate, zona situat  aval de haldele de steril 
i minereu s rac. H r ile sunt prezentate la sfâr itul lucr rii. Cel mai critic areal 

este cel situat la evacuarea apelor de min  din zona exploat rii. Aici, valorile ph-
ului apei sunt frecvent sub 4 unit i, iar ionii de metale grele prezint  concentra ii
foarte mari: fier (peste 300 mg/l), cupru (peste 3000 g/l), plumb (peste 80 g/l), 
zinc (peste 80 mg/l) i crom (200 g/l).

În urma acestei analize s-a generat o hart  a riscului determinat de 
expunerea popula iei la fenomenul de poluare a apei prin concentra ii ridicate de 
ioni de metale grele. Cele mai critice areale se reg sesc în vecin tatea carierei 
Cetate, unde sp larea minereului determin  dizolvarea unor cantit i mari de 
metale, urmat  de perimetrul „Orizont 700m – Gura Minei”, unde sunt evacuate 
apele ce spal  „labirintul” galeriilor de min  abandonate. Aceste areale au fost 
incluse în clasele de risc foarte puternic i puternic. Valori critice ce conduc la un 
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grad ridicat de risc se semnaleaz i în vecin tatea haldelor de steril, respectiv aval 
de iazurile de decantare. În perimetrul localit ii Ro ia Montan  dar i spre 
confluen a dintre Valea Ro iei i Abrud, teritoriul a fost inclus în clasa riscului 
mediu i minim. 

Fig. 3. Harta claselor de risc privind expunerea la concentra ii de ioni de metale grele în 
arealul studiat 

5. Concluzii 

Ca urmare a acestor valori ridicate ale indicatorilor calitativi ai apelor de 
min  ce sunt deversate în pârâul Ro ia Montan  se înregistreaz  o degradare total
a apei acestui râu i o înr ut ire a calit ii apelor din aval: Abrudul i Arie ul.

Un alt element care conduce la impurificarea calit ii apelor îl constituie 
iazul de decantare Valea S li tei. Aceast  poluare atrage dup  sine dificult i în 
alimentarea cu ap  potabil  pentru locuitorii c tunului S li te. Aduc iunile de ap
de pe versan i pentru deservirea locuitorilor, nu se ridic  la cerin ele standardelor 
de calitate ale apei potabile, nefiind amenajate i între inute corespunz tor. 
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Contaminarea freaticului a atras cu sine i modificarea calit ii apei din fântânile 
domestice situate în aval de bazinul de decantare. 

Astfel, datorit  valorii crescute a oxigenului dixolvat i în prezen a unui pH 
acid se produce oxidarea anorganic  a fierului bivalent în fier trivalent, compu ii
ferici rezulta i depunându-se pe bentalul râului sub forma unui strat de hidroxid feric 
de culoare maroniu ro cat . Flocoanele de precipitare ale fierului, se g sesc i sub 
form  de suspensie în ap , reducând transparen a acestuia i determinând eliminarea 
biocenozei plantonice. S-a observat i un fenomen de cimentare a flocoanelor depuse 
pe bental, f când improprie depunerea icrelor. Ca urmare i fauna piscicol  a râului 
Abrud este distrus  astfel c  din punct de vedere biologic acesta este practic lipsit de 
via  fiind unul din sectoarele cu pustiire biologic  permanent  din bazinul 
hidrografic Mure . În aval de confluen a cu Abrudul apele Arie ului colecteaz  apele 
exploat rilor miniere Abrud i Baia de Arie , caracterizate de valori ale indicatorilor 
calitativi ce nu respect  limitele STAS 4706 / 1998.

Cele mai afectate areale de impactul activit ii miniere sunt cele situate în 
imediata vecin tate a obiectivelor industriale. Func ia de transport a apei vehiculeaz
din p cate cantit ii importante de ioni nocivi i la distan e mai mari, ce determin
cre terea ariei poluate i a riscului de poluare la diver i compu i chimici.

Fig. 4. Izolinii cu valori de pH ale apei subterane în arealul studiat 
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Fig. 5. Izolinii cu valori ale fierului dizolvat (mg/l) în arealul studiat 

Fig. 6. Izolinii ale cuprului total ( g/l) în arealul studiat 
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Fig. 7. Izolinii ale plumbului total ( g/l) în arealul studiat 
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