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Cianura:

-  Conform RMGC, “90% din aurul extras astăzi la nivel 
mondial este obținut prin aceeaşi tehnologie, folosită 
în siguranță în mine din Statele Unite, Canada, Noua 
Zeelandă, Italia, Finlanda, Spania și Suedia”[30].

-  Comisia Europeană a respins în 2010 o propunere de  
interzicere a folosirii cianurilor în industria extractivă la 
nivelul UE[31].

-  Lacul va avea apă “curată”.Soluţia de cianură de  
sodiu (CN) NU este deversată în iazul de decantare, ea 
este folosită la măcinarea minereurilor în rezervoare  
închise. Înainte de a părăsi uzina, cianura de sodiu este 
neutralizată prin oxidare, ceea ce îi reduce concentraţia 
la 5-7 mg/l[32], sub limita maximă de 10 mg/l impusă de 
legislaţia europeană[33]. Prin urmare, în iazul de decantare 
ajunge sterilul “spălat”. 
 La Roşia Montană nu se poate repeta catastrofa 
ecologică de la Baia Mare din 2000, pentru că a) relieful nu 
permite o astfel de deversare, şi 2) chiar dacă o  
deversare s-ar întâmpla, iazul ar fi ecologizat, adică nu ar 
avea aceeaşi concentraţie de cianuri ca la Baia Mare[34].

Producerea de seisme din cauza volumelor mari de  
steril[42], poluarea pânzei freatice, ruperea barajului, 
alunecări de teren[43]. Un studiu de caz privind zece mine 
din SUA, Canada, Peru, Guyana şi Spania arată că, în 
9 din cele 10 cazuri, companiile minimizează riscurile şi 
garanţiile de mediu, prezentând informaţii deficitare[44].

Barajul:

Iazul de decantare este susţinut de un baraj construit din 
piatră, proiectat să reziste la un cutremur de 8 grade pe 
scara Richter şi să reţină două precipitaţii maxim probabile. 
Probabilitatea ca două precipitaţii maxim probabile să apară 
într-un interval de 24 de ore este de 1 la 100 milioane de 
ani[37]. Prin urmare, barajul ar fi printre cele mai sigure din 
lume[38].

Barajul:

-  Academia Română: barajul din rocă sterilă nu prezintă 
garanţii în situaţii extreme. Probleme ridicate de geologii 
români: locul ales pentru baraj, permeabilitatea fundaţiei 
şi a unor zone ale bazinului de acumulare[53].

-  Barajul ar trebui să reziste “pentru totdeauna”. Potenţialul 
seismic este mare, iar cedarea barajului ar putea duce 
la pierderi considerabile de proprietăţi şi chiar de vieţi 
omeneşti[54].

 Argumente pro Argumente ContrA

Defrişări vs. Împăduriri:

Compania promite împădurirea a 1.000 de hectare, 
susţinând că a început de câţiva ani plantarea de puieţi[39].

Garanţiile de mediu:

RMGC va asigura 146 mil. $[40] pentru închiderea minei şi 
reabilitarea zonei, împreună cu o asigurare de 25 mil. $[41] 
care ar acoperi impactul de mediu în cazul unui accident, 
bani care includ despăgubirile pentru cei afectaţi.

Riscuri aferente exploatării: 

-  Leşierea cu cianură a fost interzisă în Cehia, Ungaria şi 
Germania[45]. Şi alte ţări au luat măsuri similare.

-  Parlamentul European a adoptat în 2010 o rezoluţie care 
recomandă statelor membre UE să nu sprijine  
proiectele miniere care implică tehnologii pe bază de 
cianuri[46]. Rezoluţia nu are caracter obligatoriu.

-  Proiectul va distruge 4 munţi, lăsând în urmă halde de 
262 milioane tone de pământ contaminat[47]. Cantitatea 
de cianură utilizată (cca. 12.000 tone/an, total de 200.000 
tone) este de 12 ori mai mare decât cantitatea anuală 
folosită la nivelul exploatărilor din întreaga Europă[48].

-  Riscurile utilizării cianurii ţin de: contaminarea apei, a 
aerului, a solului, impactul negativ asupra faunei precum 
şi încălcări ale drepturilor omului (prin evacuări forţate, 
distrugerea pământului şi a apelor comunităţii)[49].

-  Există peste 30 de exemple în ultimii 25 de ani de acci-
dente prin deversări de cianură de la mine[50]: mina Zort-
man-Landusky, Montana, SUA - 1982, Baia Mare - 2000, 
mina Ahafo, Ghana - 2009 ş.a.

-  Nu poate fi dată o garanţie reală că astfel de accidente 
nu se vor repeta, mai ales în contextul creşterii incidenţei 
fenomenelor climaterice extreme (ex. inundaţii). Astfel de 
accidente pot avea loc chiar dacă lucrările se realizează 
în conformitate cu reglementările specifice, o cauză 
frecventă fiind neglijenţa factorului uman[51]. Conform unui 
studiu, majoritatea accidentelor ecologice din proiecte 
similare au fost cauzate de probleme la barajul iazului 
de decantare, alte probleme ţinând de ţevi/instalaţii sau 
transportul substanţelor[52].

Cianura:

Poluarea istorică existentă:

-  Există deja o poluare istorică cu ape reziduale rezultate în 
urma exploatărilor vechilor galerii, iar RMGC se angajează 
să cureţe zona pe cheltuiala proprie[35]. Haldele de steril, 
iazurile de decantare şi apele de mină din judeţul Alba 
reprezintă o “sursă majoră de poluare toxică permanentă a 
apelor de suprafaţă” (îndeosebi a râului Arieş)[36].  

-  Dacă nu se dă drumul proiectului RMGC, statul român este 
obligat să investească bani în ecologizarea zonei.

Defrişări vs. Împăduriri:

Proiectul presupune defrişarea unei suprafeţe de 255 de 
hectare de păduri.

Garanţiile de mediu:

-  Academia Română: nu există garanţia că, după  
exploatare, compania va putea asigura costurile de  
reabilitare a mediului[59], mai ales dacă RMGC 
declanşează procedura de faliment.

-  Costurile de reabilitare sunt mult mai mari decât cele 
estimate de RMGC. Pe baza estimărilor Organizaţiei 
Cercetării Ştiinţifice a Commonwealth-ului din Australia 
privind remedierea siturilor abandonate, costul de  
reabilitare la Roşia Montană s-ar ridica la 600 mil. $.  
Pe de altă parte, Agenţia de Protecţie a Mediului din SUA 
estimează costuri de închidere a minei şi reabilitare a 
zonei de 2.6 mild. $.

Costurile de mediu:

Există costuri semnificative de mediu care nu sunt luate în 
calcul. Exploatarea necesită un consum de resurse (apă, 
curent electric) care nu este în avantajul statului român. 
Conform estimărilor ştiinţifice, proiectul RMGC ar duce la 
un consum de cca. 62 milioane Gigajouli electricitate şi 
81.6 milioane tone de apă, generând 5.6 milioane tone 
CO2[55], numai pentru exploatarea aurului. Studiile de caz 
arată că, după astfel de accidente, ecosistemul se reface 
cu greu, iar costurile de reabilitare sunt adesea suportate 
de stat şi cetăţeni, fie pentru că statul nu şi-a luat  
suficiente garanţii[56], fie deoarece companiile exploatatoare 
îşi declară falimentul[57] (cazul minei Zortman-Landusky din 
Montana, 1998)[58].


