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RISCURI ANTROPICE CAUZATE DE ACTIVIT I
MINIERE ÎN ZONA BOR A

(jud. Maramure )

B. DRIGA, GH. NICULESCU, V. CHENDE , D. C LIN,
D. CIUPITU, MIHAELA ERBAN, S. ZAHARIA

ABSTRACT. - Anthropic risks in Bor a area (Maramure  County). Due to a 
mozaic of rocks,to a climate with oceanic influences, rising up to over 1 500 m 
alt., this area, wich lies between the Rodna and the Maramure  mountains, is 
affected by complex present-day processes. The tailings dam failures that occurred 
in January and March 2000, in Maramure  County northwest Romania, discharged 
contaminated water and sediment directly into river systems that drain into the 
Tisa River. The paper discusses some perimeters subjected the natural and the 
human environments (see the technological accident at Nov ).

1. Introducere 

Relieful, desf urat între altitudini extreme de 2 300 i 650 m, se dispune 
în trepte, definite de constitu ia geologic i de modelarea ciclic  a reliefului. Se 
disting astfel treapta de mun i înal i (Toroiaga i Rodna) alc tuite din andezite i
respectiv din isturi cristaline i treapta de mun i cu altitudine mijlocie, de sub 1 
600 m, format  din sedimente paleogen-miocen inferioare, constituite din fli .

În aceast  ultim  treapt , Vi eul i afluien ii s i s-au adâncit i au format 
Depresiunea Bor a i Bazinetul Gura Fântânii, pe seama unor roci mai moi. În 
cadrul Depresiunii Bor a se disting: treapta piemontan , sub abruptul Rodnei, cu 
depozite fluvio-glaciare, la în l imea de 750-1.000 m; creste relativ slab înclinate, 
modelate natural dar i antropic; lunca i terasele de lunc  ale Vi eului i â lei, 
cu conuri de dejec ie la gura afluen ilor.

Importante pentru procesele de modelare actual  a reliefului sunt fli ul
grezos-argilos al forma iunii de Bor a, argilele foioase intercalate în gresia de 
Bir u, dar mai ales depozitele de pant  provenite din degradarea fizico-chimic  a 
acestora. Depozitele men ionate favorizeaz  procesele de deplasare în mas i

                                                
 La cercet rile de teren efectuate în perioada 2000-2003 au participat speciali ti de la Universitatea 

din Wales Marea Britanie (Mark G. Macklin, Paul A. Brewer, Tom J. Coulthard, Graham Bird) i de 
la Exploatarea Minier  Bor a.
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eroziunea toren ial  în condi ii de precipita ii i umiditate mare, afectând par ial 
gospod riile r zle e sau compacte din cuprinsul ora ului.

Mai jos de 1 750 m, în condi iile unui climat mai blând, au loc procese 
fluviatile de eroziune, transport i acumulare în lungul v ilor evoluate, dar i
procese incipiente de eroziune manifestate sub form  de iroire i eroziune 
toren ial . Tot în acest etaj, pe coaste, au loc procese de sp lare în suprafa i de 
deplasare în mas  a depozitelor deluviale, dac  nu sunt împ durite, unele 
superficiale, altele profunde, asociate cu eroziune linear . Practic, cuvertura 
deluvial  ce acoper  aproape toate pantele medii i domoale (cu excep ia celor 
foarte repezi, de obicei stâncoase) se afl  într-un echilibru instabil. Ondul rile de 
suprafa , bine marcate în relief, demonstreaz  vechile deplas ri ale depozitelor 
superficiale care, în condi ii favorabile, oricând se pot reactiva. Pe v ile mari, cu 
lunci i terase joase de lunc , în cazul unor cantit i mari de precipita ii (mai ales 
dac  coincid cu topirea z pezilor), se produc inunda ii periodice întâmpl toare, ce 
pot afecta gospod rii, drumuri, poduri etc. 

Modificarea antropic  a reliefului, asociat  celei naturale, a dus la 
declan area unor fenomene de risc cu consecin e negative asupra mediului i
societ ii umane. Dintre acestea, men ion m câteva generate de activit ile miniere, 
cu semnifica ii mai deosebite. 

 2. Iazurile de decantare de la Baia Bor a

 O problem  deosebit de important  o ridic  iazurile de decantare existente 
la Baia Bor a. Principalele aspectele se refer  la riscurile fizico-mecanice privind 
ruperea digurilor (taluzurilor) marginale ale acestora i afectarea direct  a 
construc iilor (locuin e, poduri, linii electrice, drumuri etc) aflate în apropiere; al 
doilea aspect prive te riscurile privind poluarea chimic  a apelor de suprafa i
subterane, a solului, vegeta iei i aerului determinat  de substan e chimice existente 
în materialul constitutiv. 

Poluarea cu metale grele rezultate în urma exploat rii minereurilor 
neferoase, este important  din cel pu in trei puncte de vedere: 
- metalele grele pot fi transportate la distan e mari de apele curg toare, 

contaminând apele de suprafa , apele freatice, sedimentele din albii i lunci, 
solurile i vegeta ia;

- metalele grele fixate în sedimente rezist  mult în timp, putând fi remaniate i
redirec ionate de viituri în func ie de regimul hidrologic al râurilor ( i implicit, 
de cel climatic, al precipita iilor);

- prezen a acestor fenomene în apropierea grani ei, poate genera probleme 
transfrontaliere nedorite. 

 În zona Baia Bor a exist  în prezent mai multe iazuri de decantare: 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

III
/ 2
00
4

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

218

- trei iazuri (D1, D2, D3), inactive , amplasate pe terasa pârâului â la, lâng i
sprijinite de versantul drept al v ii, situate la circa 2 km aval de administra ia
minei;

- dou  iazuri de vale (Colbu I i Colbu II), active, amplasate pe valea Colbu în 
amonte de confluen a cu pârâul Cisla (la circa 3 km de uzina de preparare); 

- iazul Nov , inactiv dup  accidentul tehnologic din 2000, situat în bazinul râului 
cu acela i nume, afluent al Vaserului, la cca 13 km de Baia Bor a.

2.1. Iazurile de pe Valea â lei
Iazul D1, cel mai vechi, este într-o stare acceptabil  de conservare i

stabilitate. Nefiind func ional, suprafa a sa este consolidat i fixat  par ial cu 
vegeta ie ierboas ; partea sa frontal  din aval se sprijin  pe conul de dejec ie al 
pârâului Florilor; pentru evitarea oric ror surprize, albia pârâului Florilor, pân  la 
confluen a cu â la se impune a fi canalizat i dalat , diminuând astfel 
posibilit ile de infiltrare i subs pare a taluzului frontal. 

Iazul D3 are înal imea de 40 m, cota coronamentului fiind la 762 m; 
suprafa a acestuia este destul de bine consolidat  (supus  totu i eroziunii pluviale 
i eoliene), fixat  par ial de vegeta ie, suprafa  pe care se afl  o remiz  auto. 

Taluzul lateral, spre valea â lei i osea este consolidat la baz  cu balast i în cea 
mai mare parte fixat (înierbat i plantat cu conifere). Taluzul frontal, mai pu in 
consolidat i fixat, este afectat par ial de eroziune toren ial . Spa iul dintre iazurile 
D2 i D3 este neamenajat, cu microrelief haotic ca urmare a materialului rezultat 
din sp larea taluzurilor celor dou  iazuri prin toren ialitate, impunându-se 
diminuarea acesteia prin lucr ri corespunz toare.

Iazul D2, cel mai din avale, are în l imea maxim  de 47 m, cota 
coronamentului fiind la 760 m. Aici, în prim vara anului 1996 a avut loc o avarie 
datorit  apelor toren iale scurse pe versant prin valea pârâului Hasculia i datorit
topirii z pezii; apele au deversat peste coronamentul iazului în partea din aval, 
antrenând o parte din materialul depozitat i afectând asfel câteva terenuri agricole. 
Avaria a fost ulterior remediat . Taluzurile (frontal i lateral, spre osea) sunt 
consolidate la baz  cu balast, iar cel lateral este par ial înierbat i plantat cu 
conifere. Ultimele dou  trepte i platforma iazului nu sunt protejate fa  de 
eroziunea pluvial i eolian . Eroziunea toren ial  a afectat i afecteaz  în 
continuare taluzul frontal, periclitând stabilitatea acestuia, cu consecin e ce pot fi 
dezastruoase pentru locuin ele i terenurile agricole din valea â lei i, în special 
sub aspectul polu rii chimice, chiar a v ii Vi eului (Fig. 1 i 2). Aria cea mai 
afectat  include gospod riile aflate pân  la confluen a v ilor Ar i ei i Borcutului 
(Valea Rea) i podul peste valea â la. 
                                                
 Iazurile inactive au aspectul i comportamentul asem n tor  haldelor de steril (în unele 

privin e).
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Fig. 1. Baia Bor a –Flancul posterior al decantorului 2 (v zut de pe decantorul 3)

 Pentru evacuarea apelor limpezite din iaz exist  o linie de sonde inverse 
aflat  în func iune. O problem  complex i delicat , c reia trebuie s  i se g seasc
rezolvare rapid i eficient, o constituie aportul permanent de ap  din ploi i z pezi
de pe versantul â lei, pe care se sprijin  ambele iazuri. Datorit  lipsei lucr rilor de 
protejare a suprafe ei iazurilor D2 i D3, de pe aceste suprafe e sunt antrenate de 
vânt în atmosfer  particule fine de material, afectând o arie foarte întins . Studiile 
de stabilitate din anul 1995, au identificat un coeficient de stabilitate K=1,3 (deci 
iazurile sunt considerate stabile); ele au prev zut refacerea regulariz rii â lei în 
dreptul iazurilor de decantare. Dup  observa iile de teren din perioada 1999-2003, 
eroziunea malului stâng al â lei a este foarte activ  în avale i amunte de podul 
din dreptul v ii Ar i a, necesitând interven ii urgente (Fig. 3). Prin complexitatea 
problemelor pe care le ridic , natura i amploarea consecin elor pe care le poate 
avea, sistemul iazurilor de decantare D2 i D3 constituie cel mai important element 
de risc major din ora ul Bor a ce trebuie s  stea în aten ia forurilor locale. 

2.2. Iazurile de pe Valea Colbu 
Realizate între 1986-1989, cele dou  iazuri de decantare de pe valea Colbu 

sunt situate în zone nepopulate, dar implic  o serie de riscuri, concretizate prin 
avaria din 1997. Valea Colbu, sculptat  în roci cristaline dure, are versan i

Fig. 2. Flancul posterior al decantorului 
2 afectat de procese actuale 

Fig. 3. Procese de albie (supraaluvion ri,
eroziune de mal) pe valea â la
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împ duri i cu pant  mare. (Fig. 4).Eroziunea toren ial  deosebit i permeabilitatea 
redus , la care se adaug i procesul de desp durire accentuat în ultimii ani, 
favorizeaz  scurgerea rapid  a apelor provenite din ploi sau din topirea z pezilor i
chiar declan area avalan elor. Ca urmare, riscul acumul rii naturale de ap  pe 
suprafa a iazurilor este mare. 
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Colbu 1

Colbu 2
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Fig. 4. Schi a geomorfologic i a proceselor actuale din zona iazurilor de decantare Colbu 

Iazul Colbu I a fost pus în func iune în anul 1986, fiind proiectat pentru o 
capacitate de 2 milioane tone de steril i o în l ime maxim  de 60 m, cu o suprafa
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total  ocupat  de circa 9 ha (conform datelor de la S.C. I.C.P.M. S.A. Baia Mare). 
În prezent iazul se g se te la cota 894 m, având în l imea de 64 m. Pentru a fi 
supraîn l at pân  la cota 905 m, s-au executat unele lucr ri pentru îmbun t irea
stabilit ii (o nou  linie de sonde inverse pentru evacuarea apelor din iaz, sistem de 
drenaj pe suprafa a iazului pentru a preîntâmpina ridicarea nivelului hidrostatic din 
corpul iazului, an  de gard  la contactul iazului cu versantul drept). Iazul de 
decantare Colbu I în prezent este folosit ca iaz de avarii, preluând func ia iazului 
Nov  dup  accidentul tehnologic produs la acesta în anul 2000.  

 Iazul Colbu II situat în amonte a intrat în func iune în anul 1989, având 
capacitatea de depozitare de 1,4 milioane tone, în l ime maxim  36 m i suprafa a
total  de 6,6 ha. Taluzurile laterale i cel frontal nu sunt stabilizate. La acest iaz, în 
data de 6 mai 1997 s-a produs una din cele mai mari avarii din zon , ca urmare a 
debitelor deosebit de mari rezultate în urma topirii z pezilor de pe versan ii v ii
Colbu, adiacen i iazului, a devers rii acestora în perimetrul iazului (Fig. 5); acest 
fapt a condus la cre terea fluidit ii în depozitul de steril i cu surparea digului, 
antrenând un volum de circa 52 000 m3 în iazul Colbu I. Ridicarea topo efectuat
dup  producerea avariei ar ta c  suprafa a iazului avea o pant invers  - din avale 
spre amunte – de circa 3 m la 280 m lungime (adic  aproximativ 11 ‰). 

Pentru a preîntâmpina antrenarea sterilului în continuare, în Colbu I s-au 
realizat unele lucr ri de urgen  provizorii, cum ar fi bararea ravenei s pate în 
corpul iazului, crearea unei linii de sonde inverse pentru evacuarea apelor limpezite 
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ce se acumuleaz  în amonte de digul creat. Pe ansamblu, de i inferior prin 
amploarea consecin elor fa  de iazurile D2 i D3, sistemul de iazuri de pe valea 
Colbu constituie un element de risc major pentru autorit ile ora ului Bor a.

Trebuie avut în vedere c  un nou accident tehnologic similar cu cel din 1996 
ar putea bloca total sau par ial valea â lei, prejudiciind localitatea Baia Bor a.

3. Iazul de pe Valea Nov ului

Acesta este amplasat între versan ii pârâului Nov , într-un sector nelocuit. 
Barajul principal este realizat din steril grosier ob inut prin hidrociclonare, urmând 
s  aib  în l imea final  de 70 m (în aprilie 2000 în l imea lui era de circa 27 m). 
Suprafa a este de 11,27 ha, la cota 845 m, urmând a înmagazina în final 24,51 mil. 
tone material; conform proiectului, raportul dintre componenta solid i cea lichid
a materialului din iaz trebuia s  fie 1/6. Accesul la iaz se face din Baia Bor a pe un 
drum forestier lung de 13 km, greu practicabil i aproape impracticabil iarna din 
cauza avalan elor de z pad i pietre; iarna, accesul pietonal este posibil printr-o 
galerie subteran  de 8 km (Fig. 6). 

Barajul principal

Galeria devierii
     r. Novãt

  Primul  baraj

 Statii de pompare

 Cãtre statia de
       flotatie

  Al doilea  baraj

Suprafata: 11,27 ha.(la cota + 845 m)
Capacitate: 1 815 milioane tone
Depozitat: 24,51 milioane tone
Raportul solid / lichid: 1 / 6

11,27 ha

Fig. 6. Iazul de decantare Nov

La 10 martie 2000 s-a produs un accident tehnologic prin crearea unei 
bre e în baraj. Ca i în cazul accidentului de la Bozân a, cauzele naturale care au 
declan at evenimentul, au fost precipita iile lichide abundente din zilele anterioare 
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ce au coincis cu topirea brusc  a z pezilor de pe suprafa a iazului i din bazinul de 
recep ie al acestuia, determinate de înc lzirea aerului. 

În perioada 9–10 martie 2000, în condi iile existen ei unui strat de z pad
cu grosimea medie de 70 cm (pe suprafa a iazului), ploile au însumat 37,7 l/m2 la
Poiana Bor a, 15,5 l/m2 la Moisei i 28,1 l/m2 la Vi eu; în acela i interval, 
temperatura medie în timpul zilei a dep it 00C, noaptea coborând pu in sub 
punctul de înghe .

Ca urmare s-a produs cre terea brusc  a nivelului apei în cuveta iazului 
Nov , sta iile de repompare ale apelor limpezite din iazul Nov  spre Uzina de 
preparare Baia Bor a fiind inundate i oprite pentru a evita scurtcircuitarea 
pompelor; ulterior a fost montat  o sta ie flotant  de pompare care îns  nu a putut 
evacua întreaga cantitatea de ap  din iaz.

În aceste condi ii, conducerea exploat rii miniere Bor a a luat o serie de 
m suri : 
- oprirea activit ii la Uzina de Preparare Baia Bor a, pentru reducerea debitului 

de ap  acumulat în iaz;  
- evacuarea apei limpezite din iazul Nov , prin pompare, în iazul de avarie Colbu I.  
 La 10 martie 2000 ora 1030–11, s-a produs o bre  în taluzul frontal lung
de 25 m i adânc  de 10 m; prin aceast  bre  a fost deversat în emisar un volum de 
circa 20 000 tone material solid (Fig.7). În aceea i zi, a fost elaborat un plan 
operativ de interven ie împreun  cu Comisia de Ap rare împotriva Dezastrelor i
Prefectura Jude ului Maramure .

Fig. 7. Iazul de decantare Nov
1. Bre a din baraj (10-11 martie 2000) 

(foto K.E. Lorber) 
2. Lucr ri de remediere a avariei 

(iulie 2000) 
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La 11 martie 2000 s-a produs o nou  bre  (40 m l ime i 18 m 
adâncime), prin care a fost deversat un volum de 40 000 m3 de steril i 70 000 m3

de ap , din care 20 000 m3 de steril au fost re inu i de barajele aval. La 13 martie s-
a stopat complet orice evacuare de ape uzate în râul Nov  prin construirea 
temporar  a unor diguri, continuându-se recoltarea i analiza probelor de ap .

4. Evaluarea riscului indus de activit ile miniere 

 Au fost sau nu evenimente unice accidentele tehnologice care s-au produs 
în anul 2000 în jude ul Maramure  ? A fost justificat  amploarea mediatiz rii 
acestora ? Au fost accidente tehnologice cu repercusiuni ecologice sau catastrofe 
ecologice ? Iat  numai câteva întreb ri care au fr mântat opinia public  ( i nu 
numai), au creat efervescen e politice mai mult sau mai pu in justificate.  
 Din anul 1970 pân  azi pe tot globul au avut loc circa 35 accidente 
tehnologice majore prin ruperea digurilor unor iazuri de decantare miniere, în urma 
c rora peste 500 oameni i-au pierdut via a. În anul 2000 au fost înregistrate 5 
asemenea accidente (în China, SUA, Suedia i România), care au exercitat o 
puternic  presiune asupra activit ilor miniere în sensul g sirii celor mai eficiente 
solu ii de depozitare i stocare a sterilului, capabile de a rezista mi c rilor seismice, 
hazardelor climatice locale i proceselor de eroziune. 
 Preocup rile permanente ale oamenilor de tiin  pot conduce la reducerea 
progresiv  a riscurilor de declan are a unor asemenea accidente, dar ele nu pot 
elimina în totalitate inciden a acestora. Motiva ia const  în dificultatea descifr rii 
complete ale structurilor conjugate ale factorilor sistemului geografic (natural i
antropic) i deci a unei predic ii pe termen lung. 

Consecin a imediat  a unui asemenea accident este eliberarea unui mare 
volum de material solid i lichid contaminat care p trunde rapid (direct i indirect) 
în re eaua hidrografic  de suprafa i subteran . Accidentul tehnologic de la 
Nov , produs la scurt timp dup  cel de la Bozân a, a atras aten ia organismelor 
interne i interna ionale implicate în protec ia mediului; echipe de exper i români i
str ini sosi i la fa a locului, au elaborat studii preliminare, f când propuneri 
organelor locale i guvernamentale pentru remedierea i prevenirea consecin elor.
Cu aceast  ocazie, în urma discu iilor purtate la Baia Mare i Bor a, s-a convenit c
evenimentele produse la Bozân a i Nov  nu fac parte din categoria catastrofelor 
ecologice, cum s-a încercat deseori a fi catalogate, ci se încadreaz  în categoria 
accidentelor tehnologice, cu implica ii ecologice negative asupra mediului, 
accidente des întâlnite pe plan mondial. În iulie 2003 barajul principal fusese 
finalizat, întregul perimetru fiind supus unui proces complet de ecologizare.  

 În urma infiin rii Consor iului Interna ional CIREMIN (iulie 2000), la 
care au aderat Institutul de Geografie al Academiei Române, Universitatea din 
Wales, Consiliile Jude ene Maramure i Satu Mare, Compania Na ional  REMIN 
S.A. Baia Mare, ARIS S.A. Baia Mare, a început derularea proiectului Impactul 
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activit ilor miniere asupra bazinelor hidrografice Some -Tisa. În cadrul acestuia, 
în perioada 2000-2003 au fost efectuate cercet ri de teren privind riscurile naturale 
i antropice din jude ele Maramure i Satu Mare; în paralel au fost recoltate i

analizate la Universitatea din Wales circa 500 probe de ap i sedimente din apele 
de suprafa i subterane (pentru a constata gradul de contaminare a acestora cu 
metale grele conform normativelor Uniunii Europene) din bazinele S sar, Vi eu, 
Vaser, Nov , Tisa, Cavnic, L pu , Some , B iu , Nistru, Ilba etc.

 Rezultatele ob inute au fost raportate la normativele actuale acceptate de 
Uniunea European  pentru potabilitate, de limita (reper) maxim  admis  precum i
de limita imperativ  de interven ie. O parte din rezultatele sintetice ale acestor 
analize sunt preluate din Rapoartele Fluvio i prezentate în materialul de fa .

Directiva CE privind calitatea cerut  de apa de suprafa  pentru ob inerea apei potabile 
(75/440/EEC). Valori în μg/l  

 Valori reper (μg/l ) Valori imperative (μg/l ) 
Pb  50 
Zn 500 3,000 
Cu 20 50 
Cd 1 5 
Ph 6.5 – 8.5 -

Valori reper i de interven ie pentru apa subteran  pentru anumite metale (dup  Ministerul 
Olandez al Locuin ei, Planific rii Teritoriale i Mediului - valori în μg/l ) 

 Valori reper (μg/l) Valori de interven ie (μg/l) 
Cd 0.4 6
Cu 15 75
Pb 15 75
Zn 65 800 

 Valori reper i de interven ie pentru remedierea solului pentru anumite metale selectate  
(dup  Ministerul Olandez al Locuin ei, Planific rii Teritoriale i Mediului)

 Valori reper (mg/kg) Valori de interven ie (mg/kg) 
Pb 85 530 
Zn 140 720 
Cu 36 190 
Cd 0.8 12

Aproximativ 80% din probele din apa râurilor au concentra iile metalelor 
dizolvate sub valorile reper CE, inclusiv probele de ap  luate imediat aval de iazul 
de pe Nov , cu excep ia cuprului, care la toate cele 7 probe luate de pe Nov  în 
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2001 dep eau valorile imperative ale CE. Concentra iile de cupru i zinc scad în 
general în aval pe râurile Nov -Vaser-Vi eu, dar pentru cadmiu ( i în mai mic
m sur  pentru plumb) concentra iile cresc aval de confluen a Vaser-Vi eu din 
cauza aportului de poluan i ale â lei. În general, concentra iile metalelor în apa de 
suprafa  în râurile Vaser i Vi eu au sc zut progresiv în 2003, 2002 i 2001 
comparativ cu 2000, sugerând revenirea treptat  a calit ii apei (Fig. 8).
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 Tendin a de reducere a contamin rii apei cu metale grele în profilul 
longitudinal al Vi eului este cert , astfel c  la confluen a acestuia cu Tisa nu s-au 
mai înregistrat valori care s  dep easc  normativele UE. Este de asemenea de 
remarcat faptul c , de i concentra iile de cupru i plumb sunt similare în sistemele 
hidrografice S sar i Nov -Vaser-Vi eu, concentra iile de cadmiu i zinc sunt 
practic de 10 pân  la 100 de ori mai ridicate în S sar.
 În timpul perioadei analizate, concentra iile de metale în râurile Vaser i
Vi eu au fost maxime în iulie 2000 (la 4 luni dup  accident), dep ind în toate 
probele valorile admisibile conform normelor UE. Cele mai ridicate concentra ii, în 
sec iunile situate în apropierea iazului Nov  au dep it valorile imperative de 
interven ie, ceea ce arat  c  sedimentele de râu (avale de iaz) constituie o surs
poten ial  semnificativ  de contaminare cu metale grele; se apreciaz  c  dispersia 
metalelor grele în sedimentele de lunc  (acolo unde aceasta exist ) nu dep e te
500 m lateral de albia râului i 10 km distan  de la sursa de poluare .
 Trebuie subliniat faptul c  exploat rile miniere din zona Bor a, asemeni i
altor exploat ri din România, cunosc în prezent un proces drastic de restructurare. 
De remarcat îns  c  lichidarea tuturor activit ilor miniere nu va conduce la 
eliminarea total  ci doar la diminuarea consecin elor negative asupra mediului. În 
multe alte ri de pe glob, la zeci de ani dup  închiderea exploat rilor miniere, 
regiunile respective continu  s  prezinte numeroase probleme de poluare cu metale 
grele (în special a sedimentelor), impunând restric ii severe în utilizarea unor 
terenuri, necesitând eforturi financiare deosebite în tratarea apelor de min ,
conservarea minelor i ecologizarea haldelor i depozitelor de steril; pe de alt
parte, disponibilizarea for ei de munc  angajat  în minerit impune g sirea unor 
solu ii alternative pentru încadrarea acesteia în alte activit i, bazate în principal pe 
valorificarea unor resurse economice locale pentru a asigura o dezvoltare durabil .

5. Propuneri de diminuare a riscurilor la iazurile de decantare 
În situa ia actual  m surile de diminuare a riscurilor naturale previzibile 

pentru iazurile din Baia Bor a, de pe valea Colbu i Nov  se înscriu în categoria 
celor tehnice imediate, dar i a celor preventive, de lung  durat i la fel de 
importante. Teoretic, se poate vorbi i de eliminarea complet  a riscurilor, dar în 
etapa actual  mai realist i corect putem enun a doar o serie de propuneri de 
diminuare a riscurilor producerii unor fenomene cu consecin e negative pentru 
localit i, activit ile socio-economice i protec ia ecologic  a mediului ambiant: 

- realizarea unui sistem de monitorizare a stabilit ii iazurilor de decantare care s
cuprind : cartarea geomorfologic  la scar  mic  a bazinului hidrografic aferent, 
posturi pluviometrice, m sur tori de debite sistematice, inclusiv asupra varia iei 
nivelului freatic pe câteva aliniamente de pu uri în iazuri, efectuarea periodic  de 
analize mecanice a materialului din iazuri de la suprafa i din adâncime, 
dinamica evacu rii apelor meteorice i al aduc iunilor industriale etc, pe baza 
c rora s  se poat  prognoza evolu ia acestora pe termen scurt i mediu; 

                                                
 Informa ii preluate din Rapoartele Fluvio (Universitatea din Wales) 
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- realizarea i între inerea corespunz toare a sistemelor de drenare i evacuare a 
apelor de viitur  din albii i de pe versan i, prin restructurarea sistemelor existente; 

- reducerea pantei taluzurilor frontale, fixarea lor cu vegeta ie adecvat i
ecologizarea general  a iazurilor; 

- interzicerea exploat rilor forestiere necontrolate în bazinul hidrografic aferent 
i efectuarea plant rilor în zonele defri ate deja, pentru stingerea toren ialit ii 

pe versan ii adiacen i iazurilor. 
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