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EVALUAREA ST RII DE SIGURAN  A IAZULUI
DE DECANTARE DE LA FÂNA E

N. JOSAN, D. DUME, DIANA MARIANA DEM, V. ZBÂRCEA

 ABSTRACT. - Safety Condition Assessment of the Fâna e Settling Pond .The 
study presents the level of confidence of decantation pond  from  Fâna e, used by  
S.C.B i a S.-A. tei for waste water deposition and decantation. The Company is 
involved mining the metallic ores and dissemination of metallic sulphides in the area. 
We concluded the decantation pond has an acceptable to good stability and is 
under ecological development. 

Key-words: assessment, endowment, apparatus, parameters, Fâna e.

1. Considera ii generale 

 Iazul de decantare Fâna e este situat la cca. 450 m amonte de localitatea 
Fâna e, comuna Campani, jude ul Bihor, respectiv pe malul stâng al Cri ului B i a.
Cuveta iazului  este alc tuit  din depozite aluvionare fine si grosiere cu o 
premeabilitate bun . Pentru evitarea intr rii apelor de pe versant în fundul  iazului 
i a fenomenelor de alunecare a patului s-a construit canalul de gard  pe latura 

dinspre versant i pe latura din aval.
 Zona în care este amplasat iazul de decantare Fâna e se încadreaz  din 
punct de vedere seismic, conform indicativului P 100-92, în zona F pentru care  
Tc = 0.7 sec. 
 Sta ia hidrometric  reprezentativ  pentru zona de amplasare a iazului este  
Poiana unde, la nivelul anului 2007, au fost înregistrate i calculate urm toarele 
elemente:  precipita ii  (974 mm) ; maxima în 24 ore (34.9  mm consemnat  în 
5.07.2007) ; grosimea maxim  a stratului de z pad  (36 cm în 12.02.2007)
 De in torul i administratorul iazului este SC B I A SA cu sediul in 
ora ul tei, str. Cuza Voda, nr.9. SC B i a SA tei are ca obiect de activitate 
extrac ia de minereuri neferoase polimetalice cu sorturile: minereu polimetalic cu 
con inut de Cu, Pb, Zn; minereu cu con inut de Mo-Cu. 
 Tehnologia de preparare, const  în principiu, din urm toarele faze: 
sf rmare în dou  trepte; m cinare-clasare la fine e de 75-80%, respectiv 0.074 mm; 
flota ie colectiv  Cu-Pb, urmat  de flota ia Zn pentru minereul polimetalic Cu, Pb, 
Zn ; flota ie colectiv  Mo-Cu pentru minereu Mo. 
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 Pentru neutralizarea cianurilor utilizate în procesul de flota ie se folosesc 
hipoclorit de sodiu i var, iar începând din anul 2000 a fost pus  in func iune 
instala ia automat  de neutralizare a cianurilor realizat  în baza programului de 
asisten  tehnico economica GEF/USAID. 
 Sterilul rezultat de la uzina de preparare este transportat hidrogravita ional
printr-o conduct  metalica de 10” (L = 6.2 km) la iazul de decantare Fâna e.
 Iazul a fost proiectat de c tre ICTPLCIM Deva-sec ia de proiectare 
obiective mari Bucure ti cu urm toarele caracteristici: iaz de coasta închis pe 4 
laturi cu digul de închidere spre versant;  clasa de importanta III; în l imea maxim
a digurilor – 26.5 m; cota finala aprobata – 400 mdM iar cea recomandata – 397.00 
mdM; volum – 3.1 mil. mc, respectiv 4.9 mil. tone; suprafa a =16.2 ha;  digul de 
amorsare realizat din materiale locale L = 1770 m, iar supraîn l area ulterioar  prin 
diguri din steril;  procedeul de dezvoltare – spre amonte cu retrageri succesive spre 
interior; sistemul de evacuare a apei limpezite si a precipita iilor – 3 sonde inverse 
Dn 500 mm, din care doua în func iune.
 Compartimentul I a fost pus ]n func iune în 1969, iar compartimentul II în 
1990. 
 La nivelul anului 2007 iazul de decantare Fâna e avea urm toarele 
caracteristici : cota coronament – 394.7 mdM; în l imea maxim  a digurilor -23.3 
m ; cota ap  – 393.3 mdM ; lungimea la coronament a digurilor - 1360 m ; 
suprafa a util  – 7.83 ha ; volum de steril depozitat – 2.776 mil. m3 ; ecran hidraulic 
– 0.8 m ; garda hidraulic  – 0.7 m ; l imea plajelor  - 70-120 m pe latura lung i
20-50 m pe latura îngust .
 Geometria iazului de decantare Fâna e este prezentat  în figura 1. 

Fig. 1. Vedere în plan a Iazului de decantare Fâna e
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 2. Reglementarea func ion rii în siguran  a iazului de         
     decantare Fâna e

 În conformitate cu prevederile NTLH – 032/2002 pentru ob inerea 
autoriza iei de func ionare în siguran  este necesar  prezentarea la Comisia de 
avizare, a unei documenta ii tehnice compus  din: expertiza de evaluare a st rii de 
siguran  în exploatare a iazului de decantare elaborat  de un expert tehnic atestat; 
referat de conformitate întocmit de un alt expert; proiectul de urm rire a 
comport rii în timp a iazului. 
 Expertiza de evaluare a st rii de siguran  în exploatare a iazului a fost 
elaborat  de expert tehnic ing. Horvath Csaba în doua faze: expertiza preliminar i
expertiza finala 
 Expertizele au fost elaborate în conformitate cu “metodologia privind 
evaluarea st rii de siguran  în exploatare a barajelor i digurilor care realizeaz
depozite de de euri industriale – NTLH-023” 
 Expertiza preliminar  a pus în eviden , printre altele, i urm toarele 
aspecte:
 - geometria iazului nu poate fi p strata în continuare datorit  pantei mari a 
taluzelor i este necesar  amenajarea de berme prin retragerea digului de 
supraîn l are spre interior; 
 - necesitatea extinderii iazului spre versant; 
 - implementarea unui nou sistem de monitorizare în vederea investiga iilor
suplimentare necesare pentru elaborarea expertizei finale.  
 Concluziile formulate în urma expertizei  finale sunt urm toarele:
 - pentru îmbun t irea coeficientului de stabilitate în cazul unor solicit ri 
statice i seismice este necesar corectarea pantei taluzului pe o lungime de 270 m 
(latura NE) de la 280 la 230 – realizat  prin retragerea spre interior a digului de 
supraîn l are; 
 - realizarea unui nou sistem de evacuare a apei limpezite prin 
compartimentarea iazului si realizarea unei noi sonde inverse si utilizarea 
alternativ  a celor dou  compartimente nou create; 
 - continuarea lucr rilor de înierbare i plantare de salcâmi. 
 Referatul de conformitate pentru documenta ia “Evaluarea st rii de 
siguran  a iazului de decantare Fâna e” a fost întocmit de c tre un alt expert care a 
sesizat urm toarele: 
 - încadrarea gre it  în categoria de importan  “C” a iazului (din calculul 
efectuat de expert a rezultat Rb = 0.187 respectiv categoria de importan  deosebit
“B”) ; 
 - prin compartimentarea iazului expertul consider  c  se înr ut esc
condi iile de exploatare a iazului prin mic orarea suprafe ei de limpezire a 
tulburelii.
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 Din discu iile purtate s-a renun at la compartimentarea iazului având în 
vedere i reducerea semnificativ  a capacit ii de produc ie anual  a SC B i a SA, 
urmând ca expertul elaborator s  prezinte un referat scris in acest sens. Din referat 
s-au desprins urm toarele aspecte: 
 - retragerea spre interior a digului de supraîn l are;
 - executarea de lucr ri de reprofilare a taluzului; 
 - renun area la realizarea digului de compartimentare i a noului sistem de 
evacuare a apei limpezite;  
 - cota final  pentru care este valabil  expertiza este 397 mdM în dreptul 
coronamentului digului. 

3. Urm rirea comport rii în timp a iazului de decantare Fâna e

 3.1 Obiective 
 In cazul iazurilor de decantare activitatea de urm rire a comport rii în timp 
are un specific aparte fa  de celelalte lucr ri hidrotehnice. Perioada de execu ie (de 
în l are succesiv ) a conturului barat se confund  cu perioada de exploatare, iar în 
diverse etape barajul are configura ii semnificativ diferite. Ca urmare, urm rirea 
comport rii trebuie sa asigure: 
 - depistarea oric ror semne de instabilitate a barajului sau digurilor de 
contur ; 
 - verificarea respect rii parametrilor pentru stabilitate; 
 - verificarea ipotezelor privind propriet ile si comportarea materialelor 
depozitate,
 - ob inerea de date necesare pentru reverificarea stabilit ii iazului în 
diferite faze de dezvoltare. 
 La acestea mai putem ad uga i monitoringul de mediu care pe alocuri se 
interfereaz  cu riscul structural. De asemenea trebuie men ionat faptul c
monitorizarea iazului în vederea reducerii riscului continu  si dup  închiderea 
acestuia.

 3.2 Sistemul de urm rire a comport rii iazului 
 Supravegherea comport rii iazului Fâna e se realizeaz  prin m surarea
unor parametrii semnificativi pentru aprecierea siguran ei, utilizând aparatura de 
m sura i control i prin inspec ii vizuale.
 Activitatea de urm rire a comport rii în timp a iazului Fâna e se realizeaz
curent pe dou  niveluri. Primul cuprinde inspec iile vizuale, m sur torile la 
aparatele de m sur i control i interpretarea primar  a rezultatelor – dep irea 
unor valori de aten ie si alarm  – realizate de c tre personalul propriu de 
exploatare . Cel de al doilea nivel  include sinteza periodic  a observa iilor, a 
m sur torilor i a inspec iilor tehnice i interpretarea acestora din punct de vedere 
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al siguran ei realizate prin grija speciali tilor proprii, care întocmesc rapoarte 
trimestriale sau semestriale supuse spre analiza comisiei de urm rire organizat  la 
nivelul unit ii. Aceast  “comisie tehnic  pentru supravegherea iazurilor de 
decantare “ func ioneaz  în baza Dispozi iei nr.29/05.02.2004. 

 3.3. Gradul de dotare cu aparatur  de m sur i control 
 Urm rirea comport rii în timp a iazului, a deplas rilor absolute în plan 
orizontal i vertical, se face cu ajutorul unui sistem de repere topografice alc tuit 
din 32 de borne a ezate pe opt profile cu câte o born  martor i trei borne de tasare, 
implementat în acest scop i efectuarea de m sur tori topo semestriale, precum i
interpretarea rezultatelor acestora. 
 Nivelul depunerilor, nivelul oglinzii apei se m soar  trimestrial prin 
metode topografice, iar anual se reactualizeaz  planul de situa ie.
 Varia ia nivelului infiltra iilor sub taluze, subpresiunea i curba de depresie 
se urm resc cu ajutorul pu urilor piezometrice (16 buc ti), m sur torile fiind 
efectuate s pt mânal. La ora actuala func ioneaz  10 pu uri piezometrice, celelalte 
fiind, fie colmatate, fie sub oglinda apei, respectiv f r  acces.  
 Indicatorii de calitate a apei limpezite se determina periodic (pH, cianuri – 
zilnic, suspensii, rezidu fix i metale grele – s pt mânal) prin analize de laborator. 
De asemenea se fac analize de laborator la tulbureala intrat  in iaz, iar determinarea 
debitului de apa evacuat din iaz se face prin citirea direct pe deversorul 
triunghiular. 

 3.4. Parametri urm ri i prin inspec ii 
 Prin inspec iile vizuale zilnice si cele tehnice periodice se urm resc
depistarea oric ror semne de instabilitate. Instabilitatea paramentului aval poate fi 
semnalat  prin apari ia de cr p turi paralele cu coronamentul (eventual i
perpendicular pe acesta), de tas ri locale mari în coronament, de umfl turi la baza 
taluzului aval, de deplas ri orizontale si ridic ri ale piciorului sau ale rigolei aval. 
De asemenea, prin parcurgerea zilnic  a întregului contur al iazului de decantare se 
urm resc: scurgeri de ap  pe taluz, concentrate sau difuze, eventual zone umezite; 
cr p turi în taluze, în diguri sau plaja uscat ; umflarea terenului, izvoare, b ltiri pe 
suprafe e apropiate iazului de decantare; tulburarea apei evacuate din iaz; 
func ionarea sistemului de distribu ie a tulburelii; func ionarea sistemului de 
evacuare a apei. 
 Din verific rile în teren s-a constatat c  sub ac iunea factorilor naturali, in 
special a ploilor, pe taluzul dinspre emisar au ap rut iroiri. Pentru stingerea 
fenomenului de iroire s-au executat g rdule e din nuiele, transversal pe ravene i
umplerea în spatele acestora cu steril. 
 De asemenea, în urma inspec iilor tehnice efectuate de reprezentan ii DAC 
Oradea a fost impus  m sura de urm rire a st rii conductelor de transport i



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri antropice  

233

distribu ie. Conductele de transport a tulburelii de la uzina de preparare la iaz fac 
parte din ansamblul iazului, iar defectarea/avarierea lor pot afecta indirect siguran a
iazului. La rândul lor conductele de distribu ie sunt amplasate pe digurile de contur, 
iar pierderile de apa sau avarierea acestora pot duce la raven ri, eroziuni externe 
care favorizeaz  apari ia bre elor.
 Starea conductelor de transport se verific  prin inspec ii s pt mânale ale 
personalului de exploatare de la iaz, urm rindu-se în special urm toarele aspecte: 
gradul de coroziune a conductelor; starea îmbin rilor; stabilitatea reazemelor i a 
conductelor în zonele de traversare a cursului de apa; starea drumului de acces; 
apari ia de fisuri în corpul conductelor i implicit scurgeri accidentale ale tulburelii  
 Observa iile din timpul inspec iilor vizuale zilnice i a celor tehnice 
periodice sunt consemnate în registrele de la iazul de decantare. Din analiza acestor 
registre rezult  c  nu s-au produs evenimente deosebite. 
 O alt  m sur  trasat  în urma inspec iilor tehnice a fost instruirea periodic
a personalului de exploatare în leg tur  cu apari ia oric rui fenomen periculos cum 
ar fi: sc derea brusc  a nivelului apei în iaz – fenomen observat prin îndep rtarea 
oglinzii apei de contur ; tulburarea apei evacuate din iaz; apari ia unui debit crescut 
în an urile de gard  etc. 
 În astfel de situa ii se anun eful de iaz, conducerea societ ii, urm rindu-
se identificarea cauzelor care au dus la apari ia acestor fenomene i luarea de 
m suri de înl turare i remedierea acestora. 

 3.5. Parametri care se urm resc prin AMC 
 Parametrii care caracterizeaz  stabilitatea iazului i se m soar  prin 
sistemul AMC sunt: 
 a) l imea plajei - reprezint  distan a dintre coronamentul digului de 
contur i linia de contact între apa din zona de decantare i taluzul interior. Aceast
l ime trebuie s  fie cât mai mare, respectiv suprafa a acesteia s  fie dubl  fa  de 
suprafa a ecranului hidraulic. Prin documenta ia de evaluare a st rii de siguran  a 
iazului s-a impus ca l imea minim  a plajei s  fie de 40 m. 
 În prezent suprafa a activ  a iazului este deformat  din cauza alungirii 
suprafe ei de depozitare, drept urmare men inerea lacului de limpezire în interiorul 
conturului este mai anevoioasa. În cursul anului 2007 l imea plajei a fost de 50 – 
100 m pe latura mai lung  a iazului i de 20 – 40 m pe latura mai îngust  a iazului. 
Pentru o înc rcare uniform   a plajei se impune ca deversarea tulburelii în iaz s  se 
fac  etapizat pe întreg conturul iazului. 
 b) garda de siguran  – reprezint  diferen a de nivel între por iunea cea 
mai joas  a coronamentului digului de contur si cota apei libere din iaz. Aceasta 
trebuie s  fie cât mai mare i în orice caz peste valoarea limit  stabilit  prin 
regulamentul de exploatare, respectiv  0.5 m.  
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 Din datele consemnate în registrul iazului, în anul 2007 garda a avut valori 
cuprinse între 0.6 m i 1.0 m, iar valoarea medie în exploatarea iazului a fost de 
0.75 m. 
 c) ecranul hidraulic – reprezint  diferen a dintre suprafa a liber  a apei 
din iaz i cota depunerilor din iaz în zona sondei inverse. M rimea ecranului 
hidraulic cre te de la plaj  spre sonda invers  de la 0 m la 1.5 m ca urmare a pantei 
pe care o formeaz  sterilul depozitat. Pentru realizarea unei bune decant ri, ecranul 
hidraulic trebuie s  asigure un volum de ap  de 8 – 10 ori mai mare decât volumul 
intrat zilnic în iaz. În general, ecranul hidraulic trebuie p strat la valori apropiate de 
0.70 - 0.85 m pentru a se putea realiza viteze cât mai mici în apropierea sondei 
inverse (pe o raz  de 10 -12 m) în vederea decant rii particulelor foarte fine i
totodat  pentru ca viteza cu care intr  apa limpezit  în sonda invers  s  nu 
antreneze particulele fine decantate. 
 Pentru men inerea unui nivel hidrostatic sc zut în corpul iazului, expertul 
recomand  ca lungimea frontal  a hidroecranului s  fie de 25 m i l imea de 20 m, 
iar suprafa a oglinzii apei s  fie mai mic  decât jum tate din suprafa a plajei. 
 In cursul anului 2007 valorile ecranului hidraulic au oscilat între 0.5 m i
0.7 m. In cazul în care valoarea ecranului scade sub 0.5 m se opre te evacuarea, 
pâna la refacerea acesteia. 
 O aten ie deosebit  trebuie s  se acorde ecranului hidraulic, corelat cu garda 
de siguran , în timpul preg tirii exploat rii iazului pe perioada de iarn . Astfel, 
supraîn l area digului de contur trebuie s in  cont de m rimea stratului de steril ce 
se depune în timpul iernii, grosimea stratului de ghea  ce se formeaz  în mod 
obi nuit în zona gurii de evacuare (0.35 m) i grosimea unei p turi de apa de 0.30 m 
care s  asigure func ionarea sondei inverse, la care se adaug  garda de 0.5 m. 
 În l imea stratului de steril i în l imea de ridicare a digului de contur se 
calculeaz  de c tre eful instala iei de flota ie i se trece în registrul de exploatare a 
iazului pentru a fi respectat  cu stricte e. În calculul în l imilor se ia în considera ie
produc ia planificat  pentru lunile de iarn i num rul  zilelor de înghe , estimate la 105. 
 d) curba de depresie – reprezint  suprafa a liber  a zonei de exfiltra ii din 
corpul iazului, iar pozi ia acestei trebuie sa fie cât mai coborât  (sub adâncimea de 
înghe ) i în nici un caz s  nu debu eze în paramentul aval sau pe bermele acestuia. 
Pozi ia curbei de depresie se determin  prin m surarea manual  a nivelului apei în 
tuburile piezometrice. Pu urile piezometrice au fost tubate cu tuburi PVC  110 
mm, prev zute cu geotextil la partea inferioar i perforate pe o lungime de 1.5 m. 
La partea superioar  tuburile au fost prev zute cu capace de siguran i uruburi. 
 Determin rile pozi iei curbei de depresie în pu urile piezometrice se fac 
s pt mânal, iar datele sunt înscrise în registrul iazului. 
 Nivelul apei în piezometre s-a considerat fa  de cota superioar  a tubului 
piezometric. Pu ul piezometric F II este amplasat în digul de amorsare, iar F IV 
este amplasat pe paramentul digului de supraîn l are. 
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 Dac  în pu urile piezometrice se constat  c  nivelul apei a atins cota de 
aten ie, responsabilul de iaz va analiza situa ia dat i va lua m suri de eliminare a 
fenomenului care a cauzat tendin a de cre tere a nivelului apei în piezometre. Dac
se constat  apari ia sau atingerea cotei de avertizare se va anun a conducerea 
societ ii i a speciali tilor îns rcina i cu urm rirea comport rii iazului, analizându-
se oportunitatea sist rii exploat rii iazului i se va trece la elaborarea de solu ii de 
remediere i de înl turare a cauzelor care au provocat fenomenul. 
 In cazul constat rii atingerii cotei de alarmare se va trece la sistarea 
imediat i necondi ionat  a exploat rii iazului. Se vor lua m surile de rigoare 
pentru sc derea nivelului curbei de depresie, consultându-se totodat  un specialist 
în domeniu (expert tehnic), privind cauzele care au provocat fenomenul i implicit 
corectitudinea m surilor luate. 
 e) deplas rile conturului barat -  alura acestor deplas ri în lungul unor 
aliniamente i profile prev zute cu reperi, precum i evolu ia deplas rile între dou
m sur tori succesive pune în eviden  continuitatea conturului barat sau, 
dimpotriv  , apari ia unor zone critice unde deplas rile sunt atipice. 
 La iazul de decantare Fâna e, deplas rile pe orizontal i vertical , inclusiv 
tas rile se determin  pe baza m sur torilor topografice, utilizând un sistem format 
din 32 de borne topografice a ezate pe opt profile cu câte o born  martor i trei 
borne de tasare. Profilele au fost stabilite în fiecare col  a iazului, respectiv pe 
fiecare parament aproximativ în zona de mijloc. 
 M sur torile topografice se execut  semestrial de c tre un specialist din 
cadrul societ ii, întocmindu-se un plan în care  este prezentat  configura ia
geometric  real  a iazului inclusiv elementele caracteristice respectiv, l imea 
plajei, garda, oglinda apei, cota depunerilor etc. 
 f) caracteristicile fizico-chimice ale sterilui depozitat - Din analizele 
efectuate pe probele prelevate din iaz au rezultat urm toarele caracteristici: 
 - granulometrie – frac iunea predominant  este nisipul în propor ie de 56% 
urmat  de frac iunile pr foas  (34 % ) i argiloas  (10%); 
 - greutatea volumetrica cuprins  între 1.44 t/mc i 2.2 t/mc, 
 - porozitatea cuprins  între 37.2 i 48.1%, 
 - coeziunea – 0.1 kgf/cm3,
 - unghiul de taluz natural are valori de 31 – 34o

 Valoarea presiunii pe talpa funda iei în sec iunea maxim  rezultat  din 
greutatea materialelor depuse este de cca. 72 kPa în dreptul digului de amorsare i
de 507 kPa  în zona cu în l ime maxim . Valoarea presiunilor intersti iale variaz
de la 0 kPa în dreptul fâ iilor marginale la 120 kPa în dreptul coronamentului 
digului de în l are.
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 5.  Concluzii i recomand ri

 Cu toate c  sistemul Urm rirea Comport rii Construc iei pentru iazul de 
decantare Fâna e nu cuprinde to i parametrii care caracterizeaz  stabilitatea unui 
iaz (presiunea apei din porii umpluturilor de sub plaje, debitele drenante, m surarea
exfiltra iilor etc.), prin monitorizarea plajei i a g rzii de siguran , urm rirea
pozi iei curbei de depresie prin m surarea nivelurilor în pu urile piezometrice se 
pot eviden ia urm toarele:
 - din inspec iile vizuale si tehnice nu au fost depistate fenomene atipice 
care sa poat  provoca instabilitatea iazului; 
 - cu toate ca nu întotdeauna au fost respectate valorile recomandate pentru 
l imea plajei (40 m) si a ecranului hidraulic (0.7 -0.85 m), aceasta nu a pereclitat 
stabilitatea iazului;
 - din analiza pozi iei curbei de depresie s-a constatat ca aceasta se situeaz
sub cotele de aten ie;
 - din m sur torile topografice efectuate s-a constatat c  deplas rile pe 
orizontal  sau vertical , inclusiv tas rile digurilor s-au încadrat în limite normale; 
 - centrul de greutate al activit ii de urm rire în timp a iazului se axeaz  pe 
nivelul I cuprinzând inspec iile vizuale, m sur torile la aparatele de m sur i
control i interpretarea primar a rezultatelor – dep irea unor valori de aten ie i
alarm  – realizate de c tre personalul propriu de exploatare; 
 - eficien a sistemului de urm rire depinde în mare m sur  de seriozitatea i
preg tirea personalului implicat în aceast  activitate i are ca efect reducerea 
riscului de rupere a iazului, sau în caz de cedare de limitare a consecin elor asupra 
locuitorilor din zon i nu în ultimul rând asupra mediului;  
 - în general nu s-au constatat deficien e notabile în exploatarea iazului, 
aceasta realizându-se în conformitate cu regulamentul de func ionare întocmit în 
acest sens. 
 Din analiza succint  a parametrilor prezenta i se poate concluziona c ,
starea de siguran  a iazului, la nivelul anului 2007, este acceptabil , chiar spre 
bun . Pentru o mai bun  exploatare în siguran  a iazului se fac urm toarele 
recomand ri: 
 - reactualizarea regulamentului de între inere i exploatare a iazului, pe 
baza recomand rilor din expertiza de evaluare a stabilit i iazului i a legisla iei
ap rute în acest sens, precum i includerea unor criterii de “alarmare - avertizare” 
în caz de accidente în exploatarea iazului; 
 - instruirea periodica a personalului de exploatare a iazului pe baza 
recomand rii de mai sus; 
 - verificarea periodic  a conductei de transport a tulburelii de la instala ia
de flota ie la iazul de decantare; 

- combaterea fenomenului de iroire de pe taluzele iazului prin refacerea i
completarea g rdule elor de nuiele; 
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 - pentru o urm rire i o corelare mai bun  între parametrii caracteristici ai 
iazului se recomand  ca, în sec iunile pu urilor piezometrice, odat  cu citirea 
nivelurilor curbei de depresie s  se consemneze i l imea plajei în sec iunea
respectiv , precum i ecranul hidraulic. Aceast  corelare va ajuta în viitor i la 
reverificarea stabilit ii iazului; 
 - pentru urm rirea procesului de consolidare a umpluturii din corpul iazului 
se recomand  m surarea tas rilor sterilului prin echiparea suplimentar  a tuburilor 
piezometrice verticale cu pl ci metalice înglobate în umplutur i culisabile în 
lungul tuba iei; 
 - introducerea în sistemul de urm rire a comport rii iazului a bilan ului 
apelor pe baza rela iei:

V = AIz + PI – Ev –AR- X 
în care: 

V – varia ia volumului de ap  din iaz ; 
PI  – cantitatea de precipita ii ; 
Ev – apa evaporat ;
AR – apa evacuat  din iaz; 

 X – apa re inut  de sterilul depozitat în iaz (literatura de specialitate 
recomanda ca valoare 0.3 mc/ton  de steril). 
 Bilan ul apelor din iaz împreun  cu nivelul curbei de depresie în 
piezometre sunt parametrii decisivi pentru un sistem de UCC eficace. 
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