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Al doilea studiu de caz al Raportului 
Mining Watch România cuprinde o 
detaliere a operaţiunilor miniere derulate 
în zona comunei Certeju de Sus din 
judeţul Hunedoara. Este descris parcursul 
plin de nereguli al transferului de licenţă 
de la compania de stat către investitorul 
privat. Acesta mai apoi a încasat sume 
record la vânzarea proiectului și implicit 
a zăcământului către un alt operator 
minier cu proiecte în derulare în Grecia, 
Turcia, Brazilia și China. Raportul include 
relatări despre accidentul minier deosebit 
de grav din anul 1971, accident ţinut sub 
tăcere de autorităţile comuniste, dar care 
s-a soldat cu moartea a cel puţin 89 de 
persoane. Accidentul de la Certej a fost 
considerat cea mai mare tragedie pe timp 
de pace din România, dar nu este singurul 
neajuns provocat de minerit în această 
zonă. Sărăcia accentuată și șomajul ce a 
rezultat la închiderea bruscă a activităţii 
minei de stat marchează viaţa economică 
a acestei comune.

Numele directorului Deva Gold, 
Nicolae Stanca apare de mai multe ori 
în paginile raportului. Mai întâi este 
reprezentantul companiei de stat ce 
transferă licenţa de exploatare către o 
firmă privată, iar mai apoi este angajat 
la aceeași companie ce a ajuns să 
beneficieze de transfer. În prezent 
compania încearcă să avizeze un proiect 
de minerit la suprafaţă dar mai multe 
nereguli au însă semnalate de asociaţii 
de protecţia mediului ce au contestat 
avizul în instanţă. Deși autorităţile 
locale din Certeju de Sus alături de 

cele regionale de mediu sunt foarte 
servile faţă de interesul companiei 
miniere, proiectul are numeroase motive 
pentru care nu ar trebui să înceapă. Au 
fost semnalate numeroase nereguli 
procedurale la eliberarea avizului 
de mediu iar o treime din suprafaţa 
proiectului s-ar suprapune pe un sit 
Natura 2000.

Situaţia proiectului minier de 
la Certej devine tot mai cunoscută 
publicului larg, în 2013 fiind organizate 
evenimente de comemorare a victimelor 
accidentului din 1971 alături de o 
monitorizare continuă autorităţilor cu rol 
de avizare. Opoziţia faţă de acest proiect 
minier este în creștere, o mare parte din 
asociaţiile active în campania Salvaţi 
Roșia Montană deja sunt implicate în 
demersuri de monitorizare a autorităţilor, 
oferind consultanţă juridică și informând 
publicul despre fiecare etapă parcursă.

Autorii

Mining Watch România-2013

	 Prefaţă

http://www.miningwatch.ro/
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 Certeju de Sus este un vechi centru 
minier din judeţul Hunedoara, localizat 
în partea de sud-est a Munţilor Metaliferi. 
Localitatea este parte integrantă a patru-
laterului aurifer al Munţilor Apuseni, în 
zona oraşelor Deva, Brad, Baia de Arieş şi 
Zlatna.

 În secolul al XIX-lea, specialişti în 
minerit din întreaga Europă au cercetat 
cu atenţie complexa aglomerare de el-
emente chimice adăpostite, în diverse 
combinaţii, de muntele din localitate. Pe 
o suprafaţă de numai un kilometru pătrat, 
au fost descoperite peste 100 de tipuri de 
minerale. Două dintre ele sunt unice în 
lumea mineralogiei: silvanitul şi sacaram-
bitul. 

 Deşi mineritul se practică la Certej 
din cele mai vechi timpuri, Împărăteasa 
Maria Tereza a fost cea care a reformat 
şi revitalizat mineritul aurifer în Tran-
silvania. Prima galerie, numită Maria, a 
străpuns muntele în 1746. Între 1748 şi 
1876, în 128 de ani, din acest zăcământ 
au fost obţinute peste 40 de tone de aur. 
Astăzi, întregul munte este străbătut de 
galerii subterane. Mineritul în subteran 
a determinat dezvoltarea localităţii, aici 
înfiinţându-se prima Şcoală Medie de 
Minerit din sud-estul Europei. În anii 
1920-1930, Săcărâmbul, azi sat al comu-
nei Certeju de Sus, avea 14000-15000 de 
locuitori, în vreme ce la Deva nu erau mai 
mult de 8000. Funcţionau în Certej mai 
multe bănci, ateliere, măcelării, o fabrică 

de bere şi un cazinou. 

 După venirea comuniştilor, ‘mulţi 
ţărani care se ocupau cu mineritul din 
timpuri străvechi se văd siliţi să se anga-
jeze ca salariaţi la lucru în mine, întrucât 
minereul pe care îl scoteau pe cont pro-
priu era preschimbat la oficiul de schimb 
pe un preţ derizoriu. De asemenea, statul 
lua forţat pe seama lui orice teren al 
ţăranilor în care se găsea minereu aurifer. 
În această situaţie, “obştea locuitorilor 
din Certej e alcătuită aproape numai din 
mineri săraci ce se hrănesc din lucrul as-
pru al mineritului”, după cum recunoaşte 
un funcţionar al statului în 1974’. 

 După exploatarea în subteran 
a filoanelor din Săcărâmb, Hondol şi 
Măgura, a fost deschisă în 1982 de 
autorităţile comuniste, prin Minvest 
Deva, cariera Coranda, prima exploatare 
de suprafaţă din Certej. În paralel a con-
tinuat şi mineritul în subteran până în 
2004, când galeriile au fost închise. În 
acelaşi an, din motive de nerentabilitate 
a încetat şi activitatea de procesare a 
minereului. Minvest şi-a încetat definitiv 
activitatea de extracţie în 2006. Închi-
derea minei nu s-a soldat cu lucrări de 
ecologizare a perimetrului minier, polu-
area cauzată de apele acide provenite din 
carieră şi galerii rămânând nerezolvată.

 Într-o investigaţie jurnalistică 
realizată de Paul Cristian Radu în 2004, 
sunt prezentate atmosfera din vechea  

1.	Certej	–	istoria	mineritului	şi	
localizare	geografică

http://ro.wikipedia.org/wiki/Patrulaterul_aurifer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Patrulaterul_aurifer
http://zoldike.wordpress.com/2013/09/12/povesti-de-la-certej-fara-cianura-3/
http://zoldike.wordpress.com/2013/09/12/povesti-de-la-certej-fara-cianura-3/
http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2010Iunie/Tamas-Badescu%20Sorin%20-%20Contributii%20privind%20geologia%20economica%20a%20aurului%20in%20Romania/REZUMAT_Geol_Ec_Aur_STamas-Badescu.pdf
http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2010Iunie/Tamas-Badescu%20Sorin%20-%20Contributii%20privind%20geologia%20economica%20a%20aurului%20in%20Romania/REZUMAT_Geol_Ec_Aur_STamas-Badescu.pdf
http://tucson.ars.ag.gov/isco/isco15/pdf/Abraham%20B_Surface%20water%20pollution.pdf
http://tucson.ars.ag.gov/isco/isco15/pdf/Abraham%20B_Surface%20water%20pollution.pdf
http://tucson.ars.ag.gov/isco/isco15/pdf/Abraham%20B_Surface%20water%20pollution.pdf
https://www.crji.org/articole.php?id=4025&hi=certej
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localitate minieră, dar şi noile planuri 
miniere ale companiei Deva Gold: ‘Într-un 
birou, la etajul întâi al clădirii construite 
în perioada comunistă, inginerii com-
paniei fac măsurători pentru o viitoare 
exploatare a aurului din zona Certej-
Săcărâmb. Ca şi în celelalte situaţii, şi 
la Certej este vorba de câteva grame de 
aur la tona de pământ. Compania nu a 
mişcat deocamdată niciun dram de aur, 
deşi, conform oficialilor de la Agenţia 
Naţională a Resurselor Minerale (ANRM), 
deţin licenţă de exploatare a minereuri-

lor aurifere. La parterul aceleiaşi clădiri 
se află o cârciumă botezată sugestiv El 
Dorado. Este, deocamdată, singurul loc 
din Apuseni unde beţia aurului se face 
simţită. Mai ales după ce alcoolul gâlgâie 
pe gâtlejurile băştinaşilor. Birtul este 
pentru mulţi sărmani ai locului o mult 
visată ţară a aurului, un loc unde uită de 
şomaj, familie, greutăţi’. 

Fig. 2 Localizare proiect, sursa: Gândul

http://www.gandul.info/financiar/10-intrebari-si-raspunsuri-despre-despre-exploatarea-aurului-cu-cianuri-in-romania-cazurile-rosia-montana-certej-si-baia-mare-11449355
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 Comuna Certeju de Sus este 
compusă din nouă sate1  a căror 
populaţie totală ajunge la 3.126 de locui-
tori, în scădere faţă de recensământul an-
terior, din 2002 . Comuna este una dintre 
cele 13 localităţi ale Grupului de acţiune 
locală Ţara Zarandului , având acces la 
programele de finanţare europeană pen-
tru dezvoltare rurală.

 Certeju de Sus este totodată zonă 
montană defavorizată prin PNDR, bene-
ficiind de sprijin financiar prin programe-
le de agro-mediu derulate prin APIA. 
Aproximativ 11% din populaţia totală a 
României trăieşte în astfel de localităţi 
de munte. Zonele montane defavorizate 
(ZMD) ocupă 29,93% din suprafaţa ţării şi 
marea majoritate a arcului carpatic, fiind 
caracterizate prin valori mari de altitu-
dine şi pantă . 

 Comuna este declarată zonă 
montană defavorizată atât datorită 
condiţiilor naturale (altitudine, climă, 
soluri cu fertilitate scăzută), cât şi ca 
urmare a exodului populaţiei tinere şi 
îmbătrânirii populaţiei, gradului scăzut 
de echipare a gospodăriilor şi infrastruc-
turii insuficiente. La nivelul comunei, 
aproximativ 60% din populaţie lucrează 
în agricultură. Majoritatea populaţiei 
trăieşte din acest domeniu de activitate 
sau îşi suplimentează astfel veniturile. 
 
Mica proprietate agricolă este specifică 

1 Bocşa Mare, Bocşa Mică, Certeju de 
Sus - reşedinţă, Hondol, Măgura-Topliţa, Nojag, 
Săcărâmb, Topliţa Mureşului, Vărmaga

satelor comunei, excepţie făcând zona de 
blocuri a reşedinţei Certeju de Sus, acolo 
unde nivelul sărăciei şi al şomajului 
este mai accentuat – peste 16%, me-
dia micro-regiunii. Aşa cum se arată în 
Planul de Dezvoltare GAL Ţara Zarandului: 
‘Tradiţional, în trecut majoritatea locui-
torilor comunelor lucrau în exploatările 
miniere învecinate (Brad - Gura Barza), 
însă după închiderea exploatărilor 
miniere şi reducerea activităţii extrac-
tive, populaţia activă a regiunii s-a re-
orientat spre alte domenii de activitate. 
Astfel, forţa de muncă disponibilă a re-
giunii, reprezentând aproximativ 45% din 
populaţie, este formată în majoritate din 
muncitorii la Brad sau la Deva. Există nu-
meroase gospodării înstărite, precum şi 
un potenţial economic pentru dezvoltar-
ea viitoare, datorat resurselor băneşti de 
care dispun mulţi dintre locuitorii zonei’. 

 Potrivit viziunii de dezvoltare a 
Ţării Zarandului, micro-regiunea îşi pro-
pune valorificarea resurselor naturale 
şi ale mediului înconjurător, precum şi 
avantajele aşezării geografice şi astfel se 
dezvoltă un mediu economic competitiv 
toate acestea creând un mediu viabil, lo-
cuibil plăcut celor ce trăiesc pe teritoriul 
GAL. În analiza ameninţărilor întrevăzute 
ca obstacol în calea realizării obiectivelor 
strategiei de dezvoltare locală sunt însă 
enumerate ‘indiferenţa locuitorilor faţă 
de protecţia mediului’ şi ‘imaginea unui 
oraş minier’.
 Dacă la nivel demografic, marea 
majoritate a locuitorilor din Certeju de 

2.	Structura	demografică	şi	ocu-
parea	economică	a	comunităţii

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Certeju_de_Sus,_Hunedoara
http://tara-zarandului.ro/prezentare/teritoriu/
http://tara-zarandului.ro/prezentare/teritoriu/
http://www.apia.org.ro/buget/zone_defavorizate.pdf
http://www.apia.org.ro/buget/zone_defavorizate.pdf
http://www.dadr-mures.ro/pdf/actual/anexa11.pdf
http://tara-zarandului.ro/wp-content/uploads/2013/01/plan_dezvoltare_v3.pdf
http://tara-zarandului.ro/wp-content/uploads/2013/01/plan_dezvoltare_v3.pdf
http://tara-zarandului.ro/wp-content/uploads/2013/01/plan_dezvoltare_v3.pdf
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Sus deţin terenuri ce permit suplimenta-
rea veniturilor prin activităţi agricole, o 
situaţie aparte o au locatarii blocurilor 
situate în centrul de comună. Construite 
la începutul anilor ‘70 pentru muncitorii 
veniţi din alte regiuni ale ţării pentru a 
lucra la mină, respectivele imobile se află 
într-o stare avansată de degradare. Deşi 
continuă să fie locuite, o mare parte a 
acestora nu dispuneau în toamna anului 
2012 de apă curentă. Situaţia economică 
precară a acestora favorizează existenţa 
unui grup demografic, în continuare de-
pendent de crearea de locuri de muncă 
în minerit. O însemnare de jurnal descrie 
experienţa trăită în Certej imediat după 
închiderea activităţii de minerit de una 
dintre locuitoarele comunei: ‘La ultimul 
Paşte din timpul cât a fost deschisă exp-
loatarea de stat toată lumea avea haine 
noi, unii chiar şi maşini, deşi erau şomeri 
de câteva luni. Prin 2007, balcoanele blo-

curilor din centrul comunei erau pline de 
“farfurii”, de-am ajuns la ştirile naţionale. 
Certejul era comuna cu peste 1.000 de 
antene parabolice. La noi în sat, ca la 
NASA! Autorităţile cheltuiseră aiurea 
banii pe zugrăvit şi petreceri. Minerii şi 
familiile lor îşi cheltuiseră banii din sala-
riile compensatorii pe ţoale, fiare vechi cu 
anvelope uzate şi ca să-şi asigure “o viaţă 
întreagă la umbra frigiderului“, în faţa 
tembelizorului, cu cât mai multe posturi, 
să nu scape vreun rahat, cumva’ . 

 În consecinţă, deşi o mare parte a 
locuitorilor comunei s-au reorientat spre 
alte activităţi economice decât mineritul, 
există în continuare un mic, dar foarte 
vocal, nucleu constituit ca factor de presi-
une asupra comunităţii pentru repornirea 
operaţiunilor miniere în Certeju de Sus.

3.	Compania	canadiană	Gabriel	Re-
sources	ia	în	vizor	zăcământul	de	
la Certej
 Una dintre primele referinţe ale 
companiei canadiene Gabriel Resources 
(GR) despre zăcămintele arginto-au-
rifere de la Certej are loc în comunica-
tul de presă din noiembrie 1998, când 
se menţionează ‘două noi zone aurifere 
identificate pe proprietatea Certej din 
România’. Potrivit Raportului Anual1 din 
1999, GR a achiziţionat două proiecte noi, 
Bolcana şi Băiţa-Crăciuneşti, adiacente 
proiectului Certej. Acelaşi raport, semnat 
de Vasile Frank Timiş în calitate Chair-

1 Raportul Anual Grabriel Resources pe anul 
1999, publicat la 17 aprilie 2000

man şi Chief Executive Officer, propune 
acţionarilor reorganizarea companiei, 
în sensul divizării acesteia în European 
Goldfields Ltd şi Gabriel Resources Ltd. 
Reorganizarea a fost aprobată şi a în-
ceput să producă efecte începând cu 
luna iunie a anului 2000. Gabriel a trans-
ferat către European Goldfields proiect-
ele sale de explorare de la Certej, Zlatna, 
Bolcana şi Băiţa-Crăciuneşti.

 Începuturile Gabriel Resources 
sunt marcate de lipsa transparenţei şi 

http://zoldike.wordpress.com/2013/09/12/povesti-de-la-certej-fara-cianura-3/
http://www.ase.ro/rosia_montana/pdf/2005/ANEXA-4-%20feb-2005.pdf
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Fig. 2 Vedere panoramică Certejul de Sus
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acuzaţii de corupţie, făcând notă extrem 
de discordantă portretizările ulterio-
are ale mediei favorabile echipelor de 
management şi ale firmelor de relaţii 
publice contractate. Într-o anchetă 
jurnalistică  publicată de Centrul Român 
pentru Jurnalism Independent, Mihai 
Ianăş, fostul preşedinte ANRM spune 
că prezentarea zăcămintelor pe bursa 
canadiană a fost realizată fără aprobar-
ea instituţiei pe care o conducea, fără 
concesionarea prealabilă a perimetrelor 
miniere. Ioan Rădulescu, fostul consilier 
personal al lui Mihail Ianăş are o poziţie 
chiar mai tranşantă pe acest subiect: 
‘Afacerea a fost stricată de la un capăt la 
altul. Când au listat proiectul pe bursă, 
investitorii nu deţineau nicio bucăţică 

de zăcământ în România. A fost un sce-
nariu clar, care a avut ca miză listarea la 
bursă şi apoi obţinerea licenţei. (...) Dar 
totul a fost posibil, în principal, din cau-
za asocierii cu statul din 1995’. Listarea 
zăcămintelor a fost permisă de către 
bursa canadiană în baza unui acord de 
asociere încheiat, în septembrie 1995, 
cu Regia Autonomă a Cuprului Deva. Nici 
acordul iniţial, nici actele care l-au mod-
ificat nu au fost făcute publice vreodată. 
Aşa cum arată jurnalistul Daniel Bojin, 
‘ele sunt de negăsit, chiar şi la sediul 
fostei regii, ocupat astăzi de actuala 
companie a statului, Minvest, care i-a 
luat locul’.

4.	Gabriel	se	divizează,	iar	
European	Goldfields	preia	
proiectul Certej 

Deosebit de interesant este faptul că 
persoana care a semnat din partea stat-
ului român actele de asociere între Min-
vest Deva şi Gabriel Resources în 1997 
este nimeni altul decât Nicolae Stanca, 
actualul director Deva Gold SA. Ancheta 
jurnalistică citată concluzionează că 
acordul iniţial de asociere, cu actele 
sale adiţionale şi apoi înfiinţarea com-
paniei mixte, în iunie 1997, au permis 
investitorilor să intre pe uşa din dos 
într-o afacere fără licenţă de exploatare. 
România nu avea încă o lege a minelor 
pe baza căreia să fie acordate privaţilor 
licenţe pentru exploatarea resurselor.

 În anul 1999 ANRM a acordat 
Companiei Naţionale a Cuprului, Auru-
lui şi Fierului MINVEST S.A., în virtutea 
art. 46 din Legea Minelor 61/1998, con-
cesionarea activităţii de exploatare a 
zăcămintelor din perimetrul Certej prin 
„Licenţa de concesiune pentru exploa-
tare Certej, nr. 435/1999”. Din 2000, Eu-
ropean Goldfields Ltd (80%) în asociere 
cu compania de stat Minvest Deva (19%) 
formează Deva Gold SA. În conformitate 
cu Legea Minelor2, Deva Gold devine 
afiliată la Licenţa nr. 435/1999 aprobată 
prin HG nr. 51/24.01.2000. Potrivit 

2 Legea Minelor 61/1998

https://www.crji.org/articole.php?id=4190
https://www.crji.org/articole.php?id=4190
http://www.cdep.ro/interpel/2000/r690B.pdf
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răspunsului3 ministrului Radu Berceanu 
la interpelarea deputatului Nicolae 
Popa, Deva Gold executa în acelaşi an 
cercetarea geologică a perimetrului, 
urmată mai apoi de foraje. În decem-
brie 2001 concesiunea s-a transferat de 
la C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva la Deva 
Gold SA, ulterior aceasta devenind titu-
larul licenţei şi, respectiv, Minvest Deva 
afiliat. 

 Presa vremii păstrează în arhive 
un articol al jurnalistului Paul Cristian 
Radu, ce tratează subiectul Certej-
European Goldfields: ‘O altă firmă a lui 
Frank Timiş, International Goldfields, a 
concesionat şi ea o suprafaţă record pe 
teritoriul României. Este vorba de peste 
2.500 de kilometri pătraţi, aproximativ 
de zece ori suprafaţa Bucureştiului, între 
oraşele Deva, Lugoj şi Oţelul Roşu. Dacă 
luăm în calcul şi această suprafaţă, dar 
şi ariile controlate de Gabriel Resources, 
firma care încearcă să exploateze au-
rul de la Roşia Montană, şi de European 
Goldfields, companie care activează în 
judeţul Hunedoara, ambele înfiinţate 
de Vasile Frank Timiş, vom constata că 
acesta a concesionat 5% din teritoriul 
României’.

 Responsabil de favorizarea şi 
sprijinirea lui Vasile Frank Timiş în conc-
esionarea masivă a perimetrelor miniere 
din Munţii Apuseni este numit Mihail 
Ianăş, directorul ANRM la acea vreme, 
se notează în acelaşi articol: ‘Desigur, 
este o simplă coincidenţă faptul că 
Mihail Ianaş, omul care a pus, din par-
tea statului, semnătura pe multe dintre 

3 Răspuns 100563/21.02.2000

aceste concesiuni a devenit, la un timp 
de la expirarea mandatului de director 
ANRM, angajatul lui Frank Timiş. În fapt, 
chiar Mihail Ianăş ne-a spus că a auzit 
că firma Regal are nevoie de un om în 
România şi atunci s-a oferit să se pună 
în slujba acesteia’. 

 Un alt articol, de data aceasta 
publicat în Academia Caţavencu în 
2005  face referire explicită la acelaşi 
moment: ‘Cât a fost preşedintele ANRM, 
Mihail Ianăş i-a concesionat lui Frank 
Timiş mii de kilometri pătraţi de peri-
metre aurifere din Munţii Apuseni, cât 
şi perimetre pentru hidrocarburi, în 
nord-estul ţării. Drept mulţumire pentru 
serviciile pe care i le-a făcut lui Timiş, 
Mihail Ianăş a fost numit de acesta 
reprezentantul societăţii Regal Petro-
leum în România.

Frank Timiş a deţinut 30% din European 
Goldfields şi a fost preşedinte al com-
paniei până în 2007, când şi-a redus 
participaţia şi a renunţat la funcţia de 
preşedinte pentru a se concentra pe o 
altă mare afacere din domeniu: African 
Minerals.

https://www.crji.org/articole.php?id=4054
http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1236814-aurul-petrolul-ardelenii-tender-talpes-timis.htm
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5.	European	Goldfields	şi	
zăcămintele	aurifere	din	Grecia
 European Goldfields deţinea în 
aprilie 2005 şi 65% din acţiunile com-
paniei Hellas Gold SA, cu active în nordul 
Greciei. Concesiunile miniere în această 
ţară se întindeau pe o suprafaţă totală 
de 317 kmp incluzând trei depozite 
polimetalice: Olympias, Stratoni şi Skou-
ries. 

 În decembrie 2003, Guvernul grec 
a preluat controlul minei de la TVX Hel-
las, fostul proprietar, care a declarat 
închis proiectul în urma protestelor 
populaţiei locale. Statul l-a cumpărat 
cu 11 milioane de euro şi în aceeaşi zi 
l-a vândut cu aceeaşi sumă către Hellas 
Gold, companie fondată cu trei zile în 
urmă, cedând toate drepturile de exp-
loatare. La puţin timp după aceea, 95% 
din acţiunile companiei au fost obţinute 
de compania canadiană European Gold-
fields. La un audit, valoarea de piaţă a 
societăţii se estima atunci la aproximativ 
400 de milioane de euro. 

 În septembrie 2005, Hellas Gold 
a reluat producţia la Stratoni după 
obţinerea autorizaţiilor de mediu de la 
statul elen. 

 În ianuarie 2006, Hellas Gold a so-
licitat avize similare şi pentru proiectul 
Olympias, unde exploatarea cu cianuri  a 
început în 2012.

 În luna iulie 2011, Ministerul Medi-

ului din Grecia a aprobat Studiul de Im-
pact asupra Mediului pentru dezvoltarea 
proiectelor detinuţe de companie prin 
subsidiara Hellas Gold SA în Skouries. 
Pentru exploatarea de la Skouries, Hel-
las Gold a primit avizul de a defrişa circa 
1.600 de hectare de pădure, urmând a 
săpa un crater cu diametrul de doi kilo-
metri.

 Locuitorii din peninsulă se îm-
potrivesc demarării acestor proiecte 
miniere, iar în luna aprilie, protestele 
celor din Yerissos s-au amplificat până 
la ocuparea sediilor autorităţilor din 
localitate. Au urmat represalii, arestări 
şi intimidări ale forţelor de ordine, dar 
şi o intensificare a opoziţiei, proteste 
semnificative fiind organizate în capitala 
regională Salonic. Cu puţin timp înaintea 
documentării acestui raport, Hellenic 
Mining Watch anunţa că justiţia a dat 
câştig de cauză militanţilor ecologişti si 
locuitorilor zonei, obligând autorităţile 
locale să renunţe la incriminarea acesto-
ra ca urmare a evenimentelor din aprilie 
2013.
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Fig. 3 Proteste în Grecia împotriv a proiectului Skouries

6.	European	Goldfields	şi	
zăcămintele	aurifere	din	România
 În august 2008, European Gold-
fields deţinea în România licenţă de ex-
plorare pentru o suprafaţă de 534 kmp în 
judeţul Hunedoara (de 2,5 ori mai mare 
decât suprafaţa Bucureştiului). Astfel, 
conform informaţiilor de pe propriul site, 
European Goldfields şi-a extins vechea 
licenţă pe un perimetru de 338 kmp la 
vest de Certej (perimetru adiacent foste-
lor mine de lângă Brad), şi pe o suprafaţă 
de 137 kmp lângă Deva, în zona depoz-
itelor de aur şi cupru de la Muncel-Veţel.

 Compania European Goldfields, 
acţionarul majoritar al Deva Gold, listată 

pe bursa din Toronto (TSX:EGU), a es-
timat investiţia necesară exploatării 
zăcământului de la Certej la 136,5 milio-
ane euro: 'E un zăcământ de mici dimen-
siuni, aş spune la limita rentabilităţii, 
mai ales în condiţiile în care toate cos-
turile urcă', declara Nicolae Stanca, direc-
torul Deva Gold pentru România Liberă. 
Încă de la acea dată, Stanca recunoştea 
randamentul inferior al proiectului Certej 
prin comparaţie cu exploatările aurifere 
considerate optime, care produc între 
şase şi opt grame la tonă.

http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/morminte-de-la-basescu-in-apuseni-imagini-cu-proiectele-aurului-promovate-de-presedinte-si-cine-se-afla-in-spatele-european-goldfields-si-carpathian-gold-67278.html
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/morminte-de-la-basescu-in-apuseni-imagini-cu-proiectele-aurului-promovate-de-presedinte-si-cine-se-afla-in-spatele-european-goldfields-si-carpathian-gold-67278.html
http://stirile.rol.ro/print/zacamant-de-aur-de-doua-miliarde-de-dolari-descoperit-langa-deva-137214.html
http://stirile.rol.ro/print/zacamant-de-aur-de-doua-miliarde-de-dolari-descoperit-langa-deva-137214.html
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7. Nereguli succesive în proceduri-
le de autorizare
 În septembrie 2006, Consiliul 
Judeţean Hunedoara a emis certificatul 
de urbanism pentru proiectul Certej. 
Certificatul confirmă desemnarea pe-
rimetrului Certej drept zonă minieră 
industrială. În octombrie, acelaşi an, Eu-
ropean Goldfields a încheiat cu Xstrata 
Queensland Limited şi Highlands Frieda 
Limited, acorduri de folosire a procesu-
lui tehnologic Albion pentru creşterea 
rentabilităţii proiectului. În martie 2007, 
European Goldfields a înaintat Guver-
nului român Studiul de Fezabilitate 
tehnică pentru proiectul minier Certej. 
O nouă campanie de foraje încheiate 
în octombrie 2007 a condus la anunţul 
companiei potrivit căruia s-a înregis-
trat o creştere cu 20% a rezervei de aur 
pentru proiectul Certej. În decembrie 
2007, European Goldfields a aplicat, de 
asemenea, pentru un Plan Urbanistic 
Zonal (PUZ). În anul următor şi-a reînnoit 
certificatul de urbanism, incluzând toate 
modificările aduse proiectului din 2006.

 Ceea ce nu se spune în comunicar-
ea oficială a companiei către investitori 
este faptul că Deva Gold a fost nevoită 
să renunţe la amplasarea iazurilor de 
decantare în satul Voia, în urma unei 
dezbateri publice aprinse, la care s-a 
lovit de împotrivirea localnicilor. Com-
pania minieră a intenţionat amplasarea 
celor două iazuri de decantare, dintre 
care unul destinat oxidării cianurilor, pe 
Valea Frumoasei, pe raza comunei Balşa. 
Anterior dezbaterii publice desfăşurate 
pe 26 iunie 2008, 102 persoane, local-
nici şi proprietari de terenuri din Voia, au 

semnat un memoriu prin care se opu-
neau mineritului cu cianuri. Dimpotrivă, 
în toate comunicatele oficiale din perio-
ada 2006-2008, listate la Bursa din To-
ronto, European Goldfields menţionează 
expres sprijinul de care se bucură în 
comunitatea locală.

 Fără a se aduce modificări ofi-
ciale la Studiul de Fezabilitate depus 
în martie 2007, deşi noua repoziţionare 
a iazurilor de decantare pe teritoriul 
comunei Certeju de Sus ar fi impus-o, 
Agenţia Naţională pentru Resurse Min-
erale a aprobat studiul pentru proiectul 
minier în septembrie 2008. De aseme-
nea, ANRM a înregistrat oficial rezervele 
identificate ca urmare a explorării prin 
foraje: 41,5 milioane de tone de mi-
nereu cu 2 grame aur per tonă.  În urma 
depunerii la Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale a documentaţiei geo-
logice cu calculul resurselor din pe-
rimetrul Certej, în vederea omologării şi 
a Studiului de Fezabilitate, a fost emis 
un nou Act Adiţional nr.3/18.07.2008, la 
Licenţa de concesiune pentru exploa-
tare nr. 435/1999. O dată cu emiterea 
acestui act adiţional, Deva Gold S.A., în 
calitatea de concesionar, devine titular, 
iar C.N.C.A.F. MINVEST S.A. pierde cali-
tatea de afiliat la această licenţă.

 Conform rapoartelor European 
Goldfields, valoarea totală a investiţiilor 
realizate până la sfârşitul anului 2009 
se ridica la cca. 43,76 milioane de dolari 
americani. În martie 2010, Deva Gold a 
obţinut avizul de mediu pentru Planul 

http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=4360856&qm_symbol=EGU
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=4360856&qm_symbol=EGU
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=4393001&qm_symbol=EGU
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=4393001&qm_symbol=EGU
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=5433472&qm_symbol=EGU
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=5433472&qm_symbol=EGU
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=5433472&qm_symbol=EGU
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=6309045&qm_symbol=EGU
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=6309045&qm_symbol=EGU
http://hunedoreanul.gandul.info/comunitate/deva-gold-isi-muta-cianurile-la-certeju-de-sus-2749803
http://hunedoreanul.gandul.info/comunitate/deva-gold-isi-muta-cianurile-la-certeju-de-sus-2749803
http://hunedoreanul.gandul.info/comunitate/deva-gold-isi-muta-cianurile-la-certeju-de-sus-2749803
http://web.tmxmoney.com/news.php?qm_symbol=EGU
http://www.news20.ro/articol_Muntele-de-la-Certej-de-langa-Deva-are-aur-de-doua-miliarde-de-dolari_5881.html
http://www.news20.ro/articol_Muntele-de-la-Certej-de-langa-Deva-are-aur-de-doua-miliarde-de-dolari_5881.html
http://www.news20.ro/articol_Muntele-de-la-Certej-de-langa-Deva-are-aur-de-doua-miliarde-de-dolari_5881.html
http://seg.eos.ubc.ca/files/2011/04/Eastern-Europe_2008_UBC-SEG-GAC-Trip-Report.pdf
http://seg.eos.ubc.ca/files/2011/04/Eastern-Europe_2008_UBC-SEG-GAC-Trip-Report.pdf
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Urbanistic Zonal, în baza căruia Consiliul 
Local Certeju de Sus a aprobat planul de 
urbanism local.

Pe 15 iunie 2010 European Goldfields1 
a finalizat negocierile pentru o linie de 
finanţare2 în valoare de 135 milioane 
USD obţinuţi de la un consorţiu format 
din Caterpillar Financial SARL, ING Bank 
NV, Investec Bank plc, Unicredit Bank 

1 Pretul unei actiuni European Goldfields 
(EGU) la Toronto Stock Exchange in data de 5 
nov 2010 a fost de 15,11 C$.

AG London Branch şi WestLB AG Lon-
don Branch, finanţare asigurată exclusiv 
pentru demararea lucrărilor necesare 
începerii exploatării minei aurifere de 
la Certej, din Munţii Apuseni. Investiţiile 
totale necesare demarării exploatării 
minei erau estimate la 190 milioane USD. 
Pe 2 august 2010, European Goldfields 
a anunţat depunerea documentaţiei 
la autorităţile competente în vedea 
obţinerii acordului de mediu.

8.	Refuzul	comunităţii	din	satul	
Voia	faţă	de	amplsarea	iazurilor	
de	decantare	în	comuna	Balşa
 Deva Gold a propus într-o primă 
etapă construirea iazurilor de decantare 
necesare depozitării deşeurilor miniere 
rezultate în urma prelucrării minereului 
pe Valea Frumoasei, în satul Voia. Cariera  
şi unitatea de procesare ar fi fost situate 
în Certeju de Sus, iar depozitarea sterile-
lor era prevăzută să se realizeze în comu-
na învecinată Balşa, satul Voia. Iazurile 
de decantare ar fi trebuit să ocupe o 
suprafaţă de 871.995m2 din extravilanul 
localităţii Voia, la nord de Certej, conform 
Raportului de Mediu pentru Planul Ur-
banistic Zonal. Conform procedurilor de 
obţinere a acordului de mediu, locuitorii 
satului Voia au fost consultaţi, în cadrul 
unei dezbateri publice, privind oportuni-
tatea construirii decantoarelor. 

 În vara anului 2008, Agenţia 
Regională pentru Protecţia Mediului 
Timişoara a organizat două consultări 

publice pe tema raportului de mediu 
pentru Planul de Urbanism Zonal aferent 
operaţiunii miniere. Mai mulţi locuitori 
din Voia au contactat Centrul Independ-
ent pentru Dezvoltarea Resurselor de 
Mediu pentru ca acesta să se implice 
într-o campanie pentru prevenirea 
aprobării construirii iazurilor de decan-
tare. În cadrul acesteia, un memoriu1 al 
locuitorilor satului Voia a fost timis către 
ARPM Timişoara în vederea ne-emiterii 
acordului de mediu. Potrivit proceselor-
verbale oficiale, la consultarea publică 
organizată la Voia locuitorii prezenţi 
şi-au exprimat dezacordul total privind 
amplasarea celor două iazuri de decan-
tare în comuna lor. Ziarul hunedorean 
Replica apreciază că: ‘Spre deosebire de 
alte localităţi, în care la astfel de dez-
bateri nu se prezintă mai nimeni, iar 
proiectele “trec” fără probleme, la Voia 

1 Sesizare Voia

http://www.kmarket.ro/rapoarte/RaportAnalizaIFondGold.pdf
http://www.kmarket.ro/rapoarte/RaportAnalizaIFondGold.pdf
http://www.kmarket.ro/rapoarte/RaportAnalizaIFondGold.pdf
http://www.kmarket.ro/rapoarte/RaportAnalizaIFondGold.pdf
http://www.arpmv5.ro/pages/doc/convocator%20dezbatere%20publica%20DEVA%20GOLD.PDF
http://www.arpmv5.ro/pages/doc/convocator%20dezbatere%20publica%20DEVA%20GOLD.PDF
http://www.arpmv5.ro/pages/doc/Decizie%20dupa%20dezbatere.pdf
http://www.arpmv5.ro/pages/doc/Decizie%20dupa%20dezbatere.pdf


15

aproape fiecare gospodărie a avut câte 
un reprezentant în sala în care au avut 
loc discuţiile’. Dovadă stau şi listele de 
prezenţă2 la dezbaterea publică întoc-
mite de Deva Gold.

 Dezbaterea publică anunţată 
iniţial în toamna anului 2007, s-a 
desfăşurat pe 24 iunie 2008. Oferta 
economică a Deva Gold pentru zona 
Voia, la pachet cu amplasarea celor două 
iazuri de decantare pe teritoriul satului, 
cuprindea, printre altele, 100-150 de lo-
curi de muncă, realizarea proiectului de 
alimentare cu apă potabilă a localităţii 
şi executarea lucrărilor pentru un drum 
de legătură între Voia şi Certeju de Sus. 
Nici scurtarea drumului cu 30 de kilo-
metri faţă de traseul rutier actual, nici 
2 Liste prezenţă

locurile de muncă nu i-au convins pe 
localnici să agreeze construirea iazuri-
lor de decantare. Refuzul a fost însoţit 
de un memoriu scris depus şi la Agenţia 
de Protecţia Mediului. O mărturie a 
unei locuitoare a zonei, doamna Rodica 
Lasc, descrie refuzul sătenilor: ‘Vor să 
transforme Valea Frumoasei, unul dintre 
cele mai faine locuri din România, după 
părerea mea, în lac de şlam cu cianuri. 
Vor să aducă prin conducte şlamul de 
la Certej, peste deal, până-n Valea Fru-
moasei. Eu una nu pot accepta aşa ceva. 
Pot să vină ei să ne dea bani şi aur, că la 
Valea Frumoasei şi la apa noastră bună, 
noi nu renunţăm’.

Fig. 4 Fotografie panoramică comuna Balşa, sursa:firmedeva.ro

http://hunedoreanul.gandul.info/comunitate/deva-gold-isi-muta-cianurile-la-certeju-de-sus-2749803
http://hunedoreanul.gandul.info/comunitate/deva-gold-isi-muta-cianurile-la-certeju-de-sus-2749803
http://www.replicahd.ro/replica_db/index.php?pagerun=2&p=1246&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.replicahd.ro/replica_db/index.php?pagerun=2&p=1246&more=1&c=1&tb=1&pb=1
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9.	Atitudinea	servilă	a	autorităţilor	
locale	din	Certeju	de	Sus	şi	avan-
sarea procedurilor de autorizare

 După refuzul comunităţii din Voia 
de a accepta construirea celor două 
iazuri de decantare pe teritoriul co-
munei lor, Deva Gold SA a reconfigurat 
din mers datele tehnice ale proiectu-
lui, propunând o nouă locaţie. Zona 
destinată construirii se afla de această 
dată în comuna Certeju de Sus, pe Valea 
Macrişului şi deşi a fost propusă drept 
una din posibilele locaţii în Raportul de 
Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal, nu 
întrunise punctajul maxim conform cri-
teriilor stabilite. Potrivit grilei de evalu-
are prezentată de companie, constru-
irea decantoarelor pe Valea Măcrişului 
presupunea un 'impact semnificativ' 
în cazul 'cedării barajului (distanţa şi 
diferenţa de nivel faţă de zonele locuite, 
numărul de persoane potenţial afec-
tate)'.

 Aşa cum am arătat anterior, Deva 
Gold nu a adus modificări Studiului de 
Fezabilitate aprobat în toamna anului 
2008 de ANRM. Compania minieră şi-a 
asigurat de data aceasta susţinerea 
autorităţilor locale prin primarul comu-
nei, Petru Cîmpian. Susţinerea Primăriei 
Certeju de Sus pentru proiectul Deva 
Gold a fost confirmată de prezenţa pri-
marului la dezbaterea publică din Voia. 
Dacă localnicii din Voia au refuzat cia-
nurile pe pământul lor, cei din Certeju 
de Sus erau, potrivit primarului, 'adaptaţi 
la probleme'. Acesta a fost de acord cu 
amplasarea iazurilor de decantare în 
comuna sa, declarând la acea dată: 'Şi 

public mi-am manifestat acest acord, în 
şedinţa pe care am avut-o ieri (miercuri, 
25 iunie - n.r.) cu prilejul obţinerii avizu-
lui de mediu care ni s-a solicitat'.

 Aşa cum se remarcă în ediţia de 
Hunedoara a ziarului Adevărul, 'Petru 
Cîmpian a fost şi rămâne un aliat de 
bază al Deva Gold, oferindu-se să am-
plaseze pe teritoriul comunei încă un 
uriaş iaz de decantare pentru zecile de 
mii de tone de reziduuri toxice rezul-
tate din exploatarea aurului. Iniţial, s-a 
dorit ca acesta să fie construit lângă 
satul Voia, din comuna vecină Balşa, însă 
ideea poluării apelor, aerului, a soluri-
lor şi posibilitatea unor accidente au 
fost respinse de localnici în urma unei 
dezbateri publice, chiar dacă li se prom-
iteau peste 100 de locuri de muncă'. În 
concluzie, în ziua dezbaterii publice de 
la Voia, Deva Gold avea deja asigurată 
o altă locaţie pentru amplasarea celor 
două iazuri de decantare, dintre care 
unul de prelucrare pe bază de cianuri, la 
Certeju de Sus, prin acordul Consiliului 
Local al comunei.

 În 2010, Consiliul Local Certej a 
eliberat certificatul de urbanism pen-
tru proiectul minier Certej. Doi ani 
mai târziu, într-un interviu acordat 
pentru Adevărul de Hunedoara, prima-
rul Petru Cîmpian recunoştea că paşii 
spre realizarea proiectului s-au făcut, 
intenţionat, într-o cât se poate de mare 
tăcere. 'Am văzut ce s-a întâmplat la 

http://hunedoreanul.gandul.info/comunitate/deva-gold-isi-muta-cianurile-la-certeju-de-sus-2749803
http://adevarul.ro/locale/hunedoara/viata-certeju--cianuri-foame-1_50aee1187c42d5a663a16da1/index.html
http://adevarul.ro/locale/hunedoara/viata-certeju--cianuri-foame-1_50aee1187c42d5a663a16da1/index.html
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Roşia Montană. Excesul de media este 
foarte dăunător'. 
 
Sprijinul primarului faţă de reluarea 
mineritului aurifer a mers până într-
acolo încât a emis judecăţi ce au făcut 
deliciul presei. A declarat în vara anului 
2013 că „peştii prinşi din iazul de de-
cantare au efecte miraculoase asupra 
celor care îi consumă, contribuind la 

îmbunătăţirea vieţii lor sexuale, pri-
marul dându-se exemplu pe el însuşi. 
După insistenţe, edilul recunoaşte că 
declaraţia "a fost o glumă" la adresa ce-
lor care declară că apele sunt infestate 
cu cianuri.” Primarul, deşi aparent reţinut 
în declaraţii, a punctat  mediatic de 
fiecare dată când interesele Deva Gold o 
impuneau.

10.	Eldorado	Gold	preia	European	
Goldfields
În decembrie 2011 Eldorado Gold a 
iniţiat preluarea companiei European 
Goldfields contra sumei de 2.5 miliarde 
dolari1. Achiziţia a fost finalizată în 
februarie 2012. Astfel, Eldorado Gold 
a devenit acţionarul majoritar al com-

paniei mixte Deva Gold. Eldorado Gold 
Corporation este o companie minieră 
canadiană, listată la bursa din Vancou-
ver care deţine perimetre miniere în 
Grecia, România, Turcia, China şi Brazilia. 

Fig. 5 Harta perimetrelor miniere deţinute de Eldorado Gold

http://www.realitatea.net/primarul-din-certej-cine-mananca-pesti-din-iazul-cu-cianuri-isi-imbunatateste-viata-sexuala_1277463.html
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11.	Proiectul	Deva	Gold	
– aspecte tehnice
 Zăcământul aurifer din pe-
rimetrul Certej, evaluat la 45.5 mil t cu o 
concentraţie de 1.8 g/t Au, 10 g/t Ag, este 
propus spre exploatare pe o suprafaţă de 
456,2 ha. Cu o durată de viaţă de 16 ani 
şi o capacitate de procesare de 3 mil t 
minereu/an, proiectul minier Certej pre-
supune defrişări, decopertări, realizarea 
unei cariere deschise, a două halde de 
steril imense şi utilizarea cianurii pentru 
obţinerea aurului, precum şi crearea a 
două iazuri de decantare de 63.6 ha.

 Suprafaţa aferentă proiectului este 
de 456,2 ha, din care în prezent sunt: 
păduri 187 ha, fânaţe 30.7 ha, terenuri 
arabile 5.3 ha, zone pentru locuinţe 18.7 
ha. Din acestea, pe lângă uzina de pro-
cesare  şi alte amplasamente specifice, 
62.8 ha se transformă în Cariera Certej şi 
63.6 ha în iazuri de decantare sterile de 
cianuraţie.
 
 Obţinerea minereului se face prin 
decopertare şi utilizarea de explozibil 
- nitramoniu (amestec de azotat de amo-
niu şi motorină). Rezultă astfel un cra-
ter cu adâncimea maximă de 290 m, cu 
trepte de 30 m înălţime. Minereul este 
livrat de la carieră la uzina de procesare 
cu basculante de 65 t în regim de 24 h/
zi, 7 zile/săptămână, 360 zile/an. 

 Procesarea minereului este 
planificată să se realizeze în mai multe 
etape, prin următoarele tehnici:
Etapa I -  Flotarea minereului cu 
obţinerea unui concentrat aurifer şi a 

unui steril de flotare;
Etapa II - Oxidarea concentratului de 
pirită auriferă (Procesul Albion);
Etapa III - Cianurarea concentratului oxi-
dat şi recuperarea electrolitică a aurului 
şi argintului şi turnarea în lingouri de 
aliaj Dore. 

 Amploarea proiectului minier de 
la Certej necesită utilizarea a 26.448 t 
de cianură de sodiu şi 15.280 t de sulfat 
de cupru în cei 16 ani de operare. Rezi-
durile toxice, prelucrate, vor fi stocate în 
iazul de decantare.  Apa din scurgeri care 
rezultă din haldele de steril Nord (32,6 
ha) şi Sud (40,2 ha) este planificată să fie 
direcţionată, prin intermediul canalelor 
de gardă, în bazine de decantare a sedi-
mentelor pentru sedimentarea suspen-
siilor. Sedimentele vor fi transportate în 
iazul de decantare sterile de flotaţie. 

 Barajul principal al iazului de de-
cantare este proiectat pe o suprafaţă de 
63.6 ha şi va fi ridicat din anrocamente; 
se va realiza în etape, astfel: barajul de 
iniţiere (starter) şi supraînălţări succesive 
cu înălţime maximă de 169 m.
Iazul de decantare a sterilelor de 
flotaţie este o instalaţie de gestionare a 
deşeurilor din industria extractivă ce se 
clasifică în categoria de risc „A” datorită 
faptului că în urma unui eşec (pierderea 
integrităţii structurale a digurilor iazu-
lui) se poate produce un accident ma-
jor (pierderea rapidă şi necontrolată a 
conţinutului iazului de decantare a ster-
ilelor de flotaţie, ceea ce poate avea ca 

http://www.eldoradogold.com/s/Certej.asp?ReportID=518521


19

şi consecinţe pierderi de vieţi omeneşti, 
efecte asupra mediului şi pagube mate-
riale), conform anexei III prima liniuţă 
din Directiva 2006/21/CE.

 Iazul de decantare se clasifică 
de asemenea în categoria de risc „A” pe 

baza conţinutului de cianuri anorganice 
dizolvabile/disociabile (CNWAD) clasifi-
cate ca substanţe foarte toxice (catego-
ria H6), conform Directivei 91/689/CE 
anexele II şi III.

Fig. 6 Reprezentare 3D proiect Certej, sursa: Deva Gold

12.	Autorizarea	de	mediu	–	lipsă	
de	transparenţă	şi	nereguli	
procedurale
 În august 2010, European Gold-
fields publica pe pagina web a Bursei 
din Toronto un anunţ privind depunerea 
documentaţiei la autorităţile compe-
tente în vederea obţinerii acordului de 
mediu. Aceasta nouă procedură viza 
evaluarea impactului de mediu a în-
tregului proiect minier propus la Certej. 
Mina, încadrată ca având impact sem-
nificativ, s-a aflat în competenţa de 
reglementare a Agenţiei Regionale pen-
tru Protecţia Mediului Timişoara până 
în momentul reorganizării instituţiei, în 
octombrie 2012. România, în calitatea 
sa de stat de orgine şi semnatară a 

Convenţiei Espoo11 a derulat procedura 
de consultare în context transfrontalier 
prin Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
 
 Aşa cum se arată pe pagina web 
a instituţiei, MMP a notificat Ungaria 
şi Serbia ca state posibil afectate de 
avansarea proiectului şi le-a transmis 
documentaţia2 în septembrie 2009. 
Ungaria şi Serbia au înaintat către min-
isterul român comentarii şi recomandări 
la documentaţia primită  în martie 2010. 
1 România a devenit Parte la Convenţia 
privind evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25 
februarie 1991, odată cu ratificarea acesteia prin 
Legea nr. 22/2001.
2 Conform Art. 3 din Convenţia Espoo

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/proiect_certej.htm
http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/proiect_certej.htm
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În perioada august 2010 – februarie 
2011 DEVA GOLD a înaintat către MMP 
documentaţia privind evaluarea im-
pactului asupra mediului şi completările 
ulterioare ale acesteia (denumită în con-
tinuare documentaţia EIA), iar ministerul 
a transmis-o în Ungaria şi Serbia pentru 
a fi disponibilă publicului şi autorităţilor 
naţionale. În conformitate cu preveder-
ile art. 3 punct 8 din Convenţia Espoo, 
Serbia a solicitat participarea României 
la o şedinţă de dezbatere publică pe 
teritoriul naţional, iar Ungaria a transmis 
că doreşte organizarea a două şedinţe 
de dezbatere publică şi ulterior acestora, 
participarea la o rundă de consultări în-
tre autorităţi. Astfel au urmat două zile 
de dezbateri publice:
- în 16 septembrie 2011 în localitatea 
Novi Knezevac, Serbia;
- în zilele de 27 şi 28 septembrie 2011 
la Budapesta, respectiv Szeged, Ungaria; 

 Răspunsul final al României 
către Serbia a fost transmis în noiem-
brie 2011. Reuniunea de consultări 
cu autorităţile maghiare a avut loc la 
Timişoara, în 8 decembrie 2011. Ungaria 
a transmis în februarie 2012 opinia 
finală referitoare la proiectul minier 
Certej.

 Pe 5 iulie 2012 Agenţia Regională 
pentru Protecţia Mediului Timişoara 
a emis acordul de mediu numărul 8 
pentru exploatarea minereurilor auro-
argentifere din perimetrul Certej. Deşi 
informaţia este de interes public, pub-
licarea ei pe pagina web a instituţiei a 
fost amânată în mod nejuestificat. Ast-
fel, organizaţiile care monitorizează pro-
cesul de avizare a proiectelor miniere în 

România au aflat de acest aviz abia la 
începutul lunii septembrie. Acestea au 
semnalat faptul că emiterea acordului 
de mediu pentru proiectul de la Certej 
creează un precedent extrem de pericu-
los pentru România, argumentând că, 
prin detaliile sale – impactul devasta-
tor asupra mediului, vicii de legalitate, 
reţeaua de acţionari, respectiv compani-
ile deţinătoare, proiectul de exploatare 
de la Certej se aseamănă celui propus 
la Roşia Montană, atrăgând de-a lun-
gul timpului critici serioase din partea 
organizaţiilor de protecţia mediului din 
România. 

 ‘Ceea ce guvernele anterioare 
doar au discutat, Guvernul Ponta a re-
alizat în doar două luni de la numire. 
Deşi atât premierul Victor Ponta, cât şi 
ministrul Mediului şi Pădurilor Rovana 
Plumb susţineau cu tărie la începutul 
mandatului că proiectul minier de la 
Roşia Montană nu poate merge înainte 
fără garanţii de mediu, renegocierea 
participaţiei statului sau desecretiza-
rea contractului, mimând astfel interes 
şi responsabilitate faţă de implicaţiile 
serioase pe care asemenea proiecte de 
exploatare le ridică la adresa mediului 
şi comunităţilor afectate, Guvernul nu 
a solicitat nicio garanţie de mediu pen-
tru aprobarea proiectului de la Certej. 
Participaţia statului român, similară ce-
lei de la Roşia Montană, este acceptată 
în forma actuală, iar contractul ce stă la 
baza acestui proiect este tot unul secret’ 
se arată într-un comunicat comun al 
asociaţiilor Alburnus Maior şi Centrul In-
dependent pentru Dezvoltarea Resurse-
lor de Mediu. 
 Mai mult, acordul de mediu nu 

http://www.rosiamontana.org/ro/stiri/rom-nia-intr-oficial-n-epoca-de-aur-proiectul-cu-cianuri-de-la-certej-a-primit-acord-de-mediu
http://www.rosiamontana.org/ro/stiri/rom-nia-intr-oficial-n-epoca-de-aur-proiectul-cu-cianuri-de-la-certej-a-primit-acord-de-mediu
http://www.money.ro/primul-proiect-minier-pe-baza-de-cianuri--aprobat-la-certej--un-precedent-periculos--spun-ong-urile_1227730.html
http://www.money.ro/primul-proiect-minier-pe-baza-de-cianuri--aprobat-la-certej--un-precedent-periculos--spun-ong-urile_1227730.html
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conţine nicio prevedere concretă cu 
privire la garanţiile privind refacerea 
mediului în cazul unui accident. De alt-
fel, în afara nominalizării titularului de 
proiect drept răspunzător pentru acci-
dentele produse, nu se se specifică cum 
este evaluat prejudiciul creat, care este 

cuantumul despăgubirilor aferente şi în 
ce mod este asigurat faptul că aceste 
consideraţii sunt îndeplinite.

13.	Reacţia	autorităţilor	de	mediu	
centrale	şi	a	societăţii	civile	priv-
ind eliberarea acordului de mediu 
la Certej
 În ciuda faptului că ANRM 
Timişoara este o instituţie subordonată 
Ministerului Mediului si Schimbarilor 
Climatice (MMSC), ministrul mediu-
lui, Rovana Plumb a susţinut că a aflat 
despre acordarea acordului de mediu 
abia la începutul lunii septembrie. 
Într-un articol publicat în Gândul se 
remarca şi faptul că 'una dintre actu-
alele consiliere ale ministrului Plumb, 
Georgeta Barabaş, a fost anterior direc-
tor al Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Deva, în acelaşi judeţ unde se află 
proiectul minier Certej'. 

 Cu toate acestea, prima declaraţie 
a ministrului Rovana Plumb pe acest 
subiect a fost după preluarea de către 
presa naţională a ştirii transmise de 
organizaţiile de mediu privind emiterea 
avizului de mediu. Revista Kamikaze 
prezintă relatări despre acest subiect: 
'Ministerul îşi face cruce. Ministrul 
Rovana Plumb a fost luată prin surprin-
dere de ştire, pe care spune că a aflat-o 
din presă. A anunţat, prompt, că a cerut 

demiterea directoarei Lambrino pen-
tru că nu a informat ministerul şi că a 
trimis un control să verifice legalitatea 
acordului propriu-zis'.

 La scurt timp, declaraţiile în 
mass-media ale ministrului au crescut 
ca număr, culminând cu luarea de cu-
vânt de la finalul întâlnirii programate 
cu Janez Potcnik, comisarul european 
pentru mediu. La acel moment, Rovana 
Plumb declara că acordul de mediu dat 
exploatării de aur de la Certej este 'il-
egal şi nu respectă normele europene'. 
Cu doar câteva zile înainte, premierul 
Victor Ponta îi solicitase doamnei min-
istru să ia măsuri pentru respectarea 
reglementărilor de mediu, susţinând 
că problemele sunt generate de fosta 
guvernare PDL, care "pentru şpagă dă 
orice".

 Ministrul mediului a anunţat că 
a cerut Comisiei de Disciplină să facă 
cercetarea administrativă în ceea ce-i 
priveşte pe toţi cei care, din partea Min-

http://www.gandul.info/financiar/minele-de-la-certej-de-ce-a-aflat-rovana-plumb-abia-dupa-doua-luni-despre-un-aviz-de-mediu-acordat-pentru-exploatarea-cu-cianuri-10091272
http://www.kmkz.ro/investigatii-2/rosia-verde/puciul-cu-cianura-de-la-certej/
http://www.kmkz.ro/investigatii-2/rosia-verde/puciul-cu-cianura-de-la-certej/
http://www.kmkz.ro/investigatii-2/rosia-verde/puciul-cu-cianura-de-la-certej/
http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/147087-Rovana-Plumb-Acordul-de-mediu-acordat-exploatarii-de-aur-de-la-Certej-este-total-ilegal.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/147087-Rovana-Plumb-Acordul-de-mediu-acordat-exploatarii-de-aur-de-la-Certej-este-total-ilegal.html
http://www.gandul.info/financiar/minele-de-la-certej-de-ce-a-aflat-rovana-plumb-abia-dupa-doua-luni-despre-un-aviz-de-mediu-acordat-pentru-exploatarea-cu-cianuri-10091272
http://www.gandul.info/financiar/minele-de-la-certej-de-ce-a-aflat-rovana-plumb-abia-dupa-doua-luni-despre-un-aviz-de-mediu-acordat-pentru-exploatarea-cu-cianuri-10091272
http://www.banknews.ro/tipareste/62041_rovana_plumb_acordul_de_mediu_acordat_exploat/
http://www.banknews.ro/tipareste/62041_rovana_plumb_acordul_de_mediu_acordat_exploat/
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isterului Mediului sau a Agenţiei Region-
ale de Mediu, au făcut parte din echipa 
care a condus la eliberarea acordului 
de mediu5. Cu toate acestea, ministerul 
nu a prezentat vreodată informaţii priv-
ind rezultatele anchetei sau măsurile 
identificate ca fiind necesare de către 
respectiva comisie. 

 În aceeaşi perioadă, ANPM a de-
pus la Curtea de Apel, o solicitare de 
anulare a acordului de mediu eliberat 
de către Agenţia Regională de Mediu 
Timişoara pentru mina Certej. Rovana 
Plumb comunica presei că a înştiinţat 
autorităţile locale că în eliberarea  acor-
dului de mediu s-au încălcat două di-
rective - Directiva Păsări1 şi Directiva 
Habitate2 şi alte regulamente europene: 
'S-au încălcat două directive europene, 
directiva habitat şi directiva păsări, ca 
urmare a faptului că nu a fost emisă 
evaluarea adecvată în cadrul proce-
durii privind strategia biodiversităţii. 
În al treilea rând, obligaţiile de mediu 
dinaintea privatizării nu au fost trans-
ferate în cadrul acordului de mediu aşa 
cum prevede legea. În al patrulea rând, 
conform legislaţiei în vigoare, la data 
depunerii de către companie a solicitării 
emiterii acordului de mediu, Agenţia 
Regională pentru Protecţia Mediului 
Timişoara nu era îndreptăţită conform 
legii să înainteze această procedură. 
Competenţa îi aparţine Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului'.

 Eliberarea acordului de mediu 
pentru proiectul Certej s-a realizat în 
condiţiile în care amprenta proiectu-
lui minier se suprapune pe 108,7 hec-
tare din suprafaţa sitului Natura 2000 

1 Directiva Păsări 79/409/CEE
2 Directiva Habitate 92/43/CEE

ROSPA 0132 Munţii Metaliferi8, pe valea 
Măcrişului. Această suprafaţă reprezintă 
aproximativ 0,4% din suprafaţa sitului. 
Situl are o suprafaţă de 26 671 hec-
tare. Situl Natura 2000 ROSPA 0132 
Munţii Metaliferi a fost desemnat în 
2011. Cel mai apropiat sit Natura 2000 
este ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibu-
lui şi Măzii aflat la aproximativ 7,8 km 
est de proiect. În concluziile raportului 
'Evaluarea impactului cumulat pentru 
proiectele Roşia Montană şi Certej şi 
consecinţele producerii unui accident 
simultan cu posibile efecte transfron-
taliere pun în evidenţă faptul că valorile 
maxime ale concentraţiilor de poluanţi 
în aer, cianură din apă sunt: '(1) Mult 
sub nivelul de concentraţie şi/sau du-
rata de expunere care ar putea să afect-
eze populaţia, păsările şi alte specii de 
animale terestre şi (2) Sigure pentru 
flora acvatică care are capacitatea de a 
face faţă unor expuneri la concentraţii 
şi durate de timp mult mai mari decât 
nivelele de cianură prognozate pentru 
apa din râu, chiar şi în situaţia în care 
deversarea are loc în condiţii de debit 
scăzut'. 
 
 După emiterea acordului de 
mediu, Centrul Independent pen-
tru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, 
şi-a manifestat îngrijorarea privind 
eliberarea acestui act administrativ 
care, conform comunicatului de presă 
din 1 septembrie 2012, prezenta 'nu-
meroase vicii de legalitate'. Printre 
neajunsurile fundamentării acordu-
lui erau menţionate lipsa studiilor 
şi a evaluărilor impactului asupra 
biodiversităţii, conform Directivei 
Habitate şi Directivei Păsări sau lipsa 
oricăror evaluări privind potenţialul 
arheologic al zonei şi starea de sănătate 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0132.pdf
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0132.pdf
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0132.pdf
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0132.pdf
http://miningwatch.ro/romania-intra-oficial-in-epoca-de-aur-proiectul-cu-cianuri-de-la-certej-a-primit-acord-de-mediu/
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a populaţiei privind substanţele pericu-
loase. Totodată, era contestată şi analiza 
sumară a impactului producerii unui 
accident asupra biodiversităţii limitat la 
capacitatea fiecărei specii de a rezista 
şi regenera. În acelaşi comunicat, CI-
DRM a anunţat că va acţiona autoritatea 
emitentă în instanţă pentru anularea 
actului.

 Motivele principale pentru care 
CIDRM considera că acordul de mediu a 
fost emis ilegal sunt:

- Secţiuni ale Raportului la studiul de 
impact asupra mediului “Exploatarea 
minereurilor auro-argentifere din pe-
rimetrul Certej” (Raportul EIA) au fost 
întocmite de persoane neacreditate să 
realizeze evaluări ale impactului asu-
pra mediului în condiţiile legislaţiei 
naţionale;
- Iazul de sterile CIL propus nu ar fi 
impermeabilizat şi prin urmare nu este 
conform cerinţelor Directivei 80/68/EEC 
privind protecţia apelor subterane îm-
potriva poluării cu anumite substanţe 
periculoase;
- Raportul EIA nu descrie factorii de me-
diu posibil a fi afectaţi de implementa-
rea proiectului în conformitate cu toate 
prevederile actelor normative aplica-
bile protecţiei biodiversităţii, aşezărilor 
umane şi patrimoniului arheologic;
- Deşi se estimează că emisiile de acid 
cianhidric (HCN) de pe suprafaţa iazu-
lui de decantare CIL (pag 53) vor fi de 
2200 kg/an, iar de la uzina de proc-
esare (pag. 49) de 1743 kg/an, nu se 
estimează impactul acestor emisii asu-
pra calităţii aerului şi, în consecinţă, 
asupra sănătăţii populaţiei, mai ales în 

condiţiile de relief descrise, care per-
mit acumularea masivă de poluanţi în 
văi. Raportul nu estimează, de aseme-
nea, emisiile din acest gaz toxic (Anexa 
IV) de la suprafaţa iazului de decan-
tare pe termen lung, după închiderea 
exploatării, având în vedere aceea că 
iazul de decantare conţinând cianuri 
are o capacitate de a produce asemenea 
emisii vreme de decenii după închiderea 
exploatării;
- Nu există o analiză privind impactul 
proiectului asupra speciilor de floră 
şi faună dependente de habitatul de 
pădure care se defrişează. De asemenea, 
nu rezultă care este impactul asupra 
biodiversităţii determinat de inundarea 
suprafeţelor de teren care vor constitui 
barajul şi iazul de decantare;
- Capitolul Raportului EIA 4.7 Mediul 
Socio-economic nu face nicio referire la 
impactul asupra comunităţii locale pro-
dus de strămutarea locuitorilor direct 
afectaţi de implementarea proiectului şi 
nici la evoluţia mediului social-econom-
ic după perioada închiderii exploatării; 
- Faptul că nici în conţinutul acordului 
de mediu 8 din 05.07.2012 nu se arată 
aceea că anterior eliberării acordului de 
mediu s-ar fi emis avizul Ministerului 
Culturii şi Cultelor ne îndreptăţeşte să 
tragem concluzia că acordul de mediu 
a fost emis în absenţa avizului Minis-
terului Culturii şi deci cu încălcarea OG 
43/2000, Art. 2 (10);
- Raportul EIA nu evaluează “Alternativa 
Zero”, adică o evaluare în cazul ne-
implementării proiectului/renunţării la 
activitatea propusă;
- Decizia finală privind emiterea acordu-
lui de mediu nu a fost comunicată state-
lor vecine potenţial afectate, consultate 
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în cadrul procedurilor transfrontieră 
implementate;
- Lipsa studiului privind evaluarea 
adecvată de mediu a efectelor proiectu-

lui asupra sitului Natura 2000 Munţii 
Metaliferi.

Fig. 7 Acţiune  a activiştilor de mediu în faţa Guvernului, sursa: re-generation.ro

14.	Atacarea	în	instanţă	a	
acordului de mediu
Pe 18 septembrie 2012, doamna minis-
tru Rovana Plumb preciza că 'vom face 
un pas necesar pentru repararea unei 
ilegalităţi. Vor fi parcurse toate etapele 
legale' anunţând că Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului a depus la 
Tribunalul Bucureşti cerere de anulare1 
1 Dosar 45346/3/2012, Tribunalul 
Bucureşti

a acordului de mediu, precum şi de sus-
pendare a efectelor juridice pe întreaga 
perioadă a derulării procesului. Mai 
mult, ea declara la acel moment că se 
încalcă o convenţie internaţională priv-
ind impactul de mediu transfontalier, 
în sensul că unul dintre cele două state 
consultate, respectiv Ungaria, a dat un 

http://m.romanialibera.ro/actualitate/politica/rovana-plumb-solicitam-in-instanta-anularea-acordul-de-mediu-pentru-proiectul-minier-de-la-certej-277587.html
http://m.romanialibera.ro/actualitate/politica/rovana-plumb-solicitam-in-instanta-anularea-acordul-de-mediu-pentru-proiectul-minier-de-la-certej-277587.html
Dosar 45346/3/2012, Tribunalul Bucureşti
Dosar 45346/3/2012, Tribunalul Bucureşti
http://www.dcnews.ro/2012/09/rovana-plumb-acordul-de-mediu-de-la-certej-este-ilegal/
http://www.dcnews.ro/2012/09/rovana-plumb-acordul-de-mediu-de-la-certej-este-ilegal/
http://www.dcnews.ro/2012/09/rovana-plumb-acordul-de-mediu-de-la-certej-este-ilegal/
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răspuns negativ, fapt ce nu a fost luat în 
calcul.
 
 Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului din subordinea Min-
isterului Mediului a depus în septembrie 
anul trecut o cerere de anulare a acor-
dului de mediu pentru proiectul minier 
de la Certej la Curtea de Apel Bucureşti. 
Centrul Independent pentru Dezvoltarea 
Resurselor de Mediu şi Asociaţia Salvaţi 
Bucureştiul s-au constituit ca părţi 
interesate în proces. La primul termen 
de judecată, Curtea de Apel Bucureşti 
şi-a declinat competenţa privind 
soluţionarea acestei cauze în favoarea 
Tribunalului Bucureşti. La momentul 
noului termen de judecată – 1 octom-

brie 2013, acordat aşadar la aproximativ 
un an de la primul termen de judecată, 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Me-
diului a solicitat o nouă dată în vederea 
unei mai bune pregătiri pe subiect. 
Societatea civilă a semnalat interesul 
scăzut al reclamantului faţă de această 
cauză şi pregătirea precară în susţinerea 
argumentelor invocate, comunicând 
că autorităţile de mediu tratează cu 
delăsare cazul Certej. La următoarele 
două termene, ANPM a cerut din nou 
amânarea judecării cazului, culminând 
cu renunţarea la judecată în procesul 
de anulare a acordului de mediu pe 27 
noiembrie 2013. 

15.	Revizuirea	şi	eliberarea	
viciată	a	unui	nou	acord	
de mediu
 APM Hunedoara a emis pe 9 oc-
tombrie 2013 o decizie de revizuire 
a acordului de mediu pentru exploa-
tarea pe bază de cianuri de la Certej, 
dispunând reluarea în parte a evaluării 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul 'Exploatarea minereurilor 
auro-argentifere în perimetrul Certej'. 
Deva Gold era astfel invitată să prez-
inte un studiu de evaluare a efectelor 
potenţiale ale proiectului minier asupra 
ariilor protejate de interes comunitar 
(situri Natura 2000). La data publicării 
deciziei pe site-ul instituţiei, Deva Gold 
avea deja documentaţia depusă la 
autoritatea de mediu, termenul limită 

pentru transmiterea comentariilor fiind 
de cinci zile.
 
 În scurtul timp pus la dispoziţia 
părţilor interesate pentru predarea co-
mentariilor şi sugestiilor, Centrul Inde-
pendent pentru Dezvoltarea Resurselor 
de Mediu, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, 
Asociaţia Efectul Fluture şi Asociaţia 
Transilvania Verde, alături de numeroşi 
cetăţeni din zona potenţial afectată de 
proiectul minier de la Certej, au for-
mulat o contestaţie ce a fost înaintată 
către APM Deva. Obiecţiile se refer-
eau în principal la faptul că revizuirile 
unui acord de mediu pot fi întreprinse 

http://www.replicahd.ro/?p=7933
http://miningwatch.ro/autoritatile-de-mediu-trateaza-cu-delasare-cazul-certej/
http://apmhd.anpm.ro/files/APM%20Hunedoara/AnuntSiteDEVAGOLDREVIZUIREEXPLOATARE1.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-29_Studiu_Evaluare_Adecvata_Proiect_Certej.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-29_Studiu_Evaluare_Adecvata_Proiect_Certej.pdf
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în măsura în care survin modificări la 
proiectul aprobat: 'În cazul de faţă nu 
era vorba de o revizuire a cărei necesi-
tate este dată de modificarea proiectu-
lui pentru care s-a emis acordul de 
mediu, ci de un demers întreprins pen-
tru completarea documentaţiei legale. 
Un asemenea demers ţinteşte mai 
degrabă să acopere şi să completeze 
documentaţia întocmită nesatisfăcător 
şi care nu ar fi trebuit să conducă la 
emiterea unui acord de mediu. Titu-
larului de proiect îi revine obligaţia1 
realizării studiului de evaluare a impact-
ului asupra sitului Natura 2000 ROSPA 
0132 Munţii Metaliferi, legea prevăzând 
că 'orice plan sau proiect care nu este 
necesar pentru managementul ariei 
naturale protejate de interes comunitar, 
dar care ar putea afecta în mod semnifi-
cativ aria, singur sau în combinaţie cu 
alte planuri ori proiecte, este supus unei 
evaluări adecvate a efectelor potenţiale 
asupra ariei naturale protejate de in-
teres comunitar, avându-se în vedere 
obiectivele de conservare a acesteia'. 
Cu toate acestea, titularul proiectului 
de minerit de la Certej nu a întocmit un 
asemenea studiu de evaluare adecvată 
în vederea obţinerii acordului de mediu 
nr. 8/05.07.2012.

 APM Hunedoara a anunţat pe 12 
noiembrie 2013, decizia Comitetului de 
Analiză Tehnică de emitere a unui nou 
acord de mediu în urma completării 
studiilor de securitate şi a celor de 
impact asupra sitului Natura 2000 
Munţii Metaliferi. Prin anunţul privind 
emiterea acordului de mediu revizuit, 

1 Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 20 iunie 
2007

data comunicată pentru depunerea 
contestaţiilor publicului interesat a 
fost stabilită pentru 25 noiembrie, ur-
mând ca, în baza evaluării comentari-
ilor şi sugestiilor primite, membrii CAT 
să decidă emiterea sau respingerea 
acordului de mediu. Cu toate acestea, 
deşi exploatarea minereurilor auro-
argentifere în perimetrul Certej este 
încadrată cu 'risc major', APM Hunedoara 
a emis, la doar o zi distanţă de la prim-
irea contestaţiei depuse de custodele 
Rezervaţiei Naturale Măgurile Băiţei, 
Asociaţia Club Alpin Român Deva, un 
nou acord de mediu revizuit.

 Astfel, Agenţia de Protecţie a Me-
diului Hunedoara a emis la 27 noiem-
brie 2013 - un nou acord de mediu pen-
tru proiectul minier Certej. Considerând 
că noul act substituie şi revizuieşte 
ilegal acordul de mediu eliberat de 
Agenţia Regională de Protecţia Mediului 
Timişoara în 2012, Centrul Independent 
pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu 
a decis atacarea noului act în conten-
cios administrativ. Simultan cu decizia 
de emitere a unui nou acord de mediu, 
MMSC	a	renunţat	la	procesul	pentru	
anularea acordului de mediu eliberat în 
2012, proces ce se judeca la Tribunalul 
Bucureşti.

http://miningwatch.ro/mining-watch-romania-contesta-revizuirea-ilegala-a-acordului-de-mediu-pentru-certej/
http://miningwatch.ro/mining-watch-romania-contesta-revizuirea-ilegala-a-acordului-de-mediu-pentru-certej/
http://apmhd.anpm.ro/files/APM%20Hunedoara/DeciziefinalaDEVAGOLD1.pdf
http://apmhd.anpm.ro/files/APM%20Hunedoara/AnuntAPMDEVAGOLDDeciziefinala.pdf
http://apmhd.anpm.ro/files/APM%20Hunedoara/AnuntAPMDEVAGOLDDeciziefinala.pdf
http://miningwatch.ro/mining-watch-romania-va-ataca-in-instanta-noul-acord-de-mediu-pentru-proiectul-minier-certej/
http://miningwatch.ro/mining-watch-romania-va-ataca-in-instanta-noul-acord-de-mediu-pentru-proiectul-minier-certej/
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16.	Interferenţe	politice	nelegi-
time în emiterea noului
acord de mediu
 La data emiterii acordului de 
mediu din 20121, consilierul pe prob-
leme tehnice al ministrului mediului 
era Georgeta Barabaş, membră a PSD 
Hunedoara, care ocupase până la data 
de 25 iunie a aceluiaşi an postul de 
director executiv al APM Hunedoara. 
Doamna Barabaş conducea insituţia 
hunedoreană din aprilie 1997, cu o în-
trerupere de trei ani. Deşi era la curent 
cu procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului şi participase la multe 
dintre şedinţele în care s-a discutat de-
spre proiectul minier Certej, întrebată 
de reporterul Gândul dacă a informat-o 
pe ministrul Mediului despre proiectul 
pentru acordul de mediu, Barabaş a 
explicat: 'La acea vreme nu eram con-
siliera dnei ministru, ca să o informez'. 
Declaraţia doamnei Barabaş e cel puţin 
suspectă, în contextul în care era la 
curent cu aceste informaţii, potrivit 
Gabrielei Lambrino, directorul executiv 
al Agenţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului Timişoara, iar la data emiterii 
acordului de mediu era consiliera Rova-
nei Plumb. 

 Un an mai târziu, aceeaşi George-
ta Barabaş revine ca director executiv al 
APM, iar decizia de emitere a acordului 
de mediu revizuit îi poartă semnătura. 
În cadrul unei dezbateri publice organi-
zate pe 11 noiembrie 2013 la Casa de 
Cultură Deva, aceasta afirma totuşi că 
1 5 iulie 2013

întreaga documentaţie pentru emit-
erea acordului se află la Timişoara, iar 
APM Hunedoara nu are cunoştiinţă 
de completările solicitate în cadrul 
şedinţelor Comisiei de avizare tehnică. 
Şi de această dată declaraţiile dnei 
Barabaş sunt confuze, sporind suspiciu-
nea asupra bunei credinţe în afirmaţiile 
publice făcute.
 
 De altfel, sincronizarea perfectă 
între ziua emiterii noului acord de 
mediu şi data renunţării la judecată 
de către MMSC nu poate fi o simplă 
coincidenţă. Autorităţile de mediu au 
comunicat cu certitudine pe subiectul 
emiterii şi re-emiterii acordului de me-
diu, mai ales în contextul unei atenţii 
sporite a mass-mediei pe acest subiect.
 
 Interesul public a fost suscitat şi 
ca urmare a faptului că apărătorul ales 
de Deva Gold SA în procesul menţionat 
mai sus este casa de avocatură Nestor 
Nestor Diculescu Kingston Petersen. 
Avocatul pledant al cauzei a fost chiar 
doamna Ana Diculescu-Şova, mama 
ministrului delegat al marilor proiecte, 
Dan Şova. Acesta, ca membru al Guver-
nului, a conlucrat la 'Planul Naţional de 
Investiţii Strategice şi Creare de Locuri 
de Muncă' prezentat public în luna iulie 
2013. Printre proiectele prezentate în 
acest plan se număra şi exploatarea 
minieră Certej propusă de Deva Gold 

http://www.ziare.com/deva/stiri-actualitate/georgeta-barabas-numita-consilier-al-ministrului-mediului-3065174
http://www.ziare.com/deva/stiri-actualitate/georgeta-barabas-numita-consilier-al-ministrului-mediului-3065174
http://www.gandul.info/financiar/minele-de-la-certej-de-ce-a-aflat-rovana-plumb-abia-dupa-doua-luni-despre-un-aviz-de-mediu-acordat-pentru-exploatarea-cu-cianuri-10091272
http://www.gandul.info/financiar/minele-de-la-certej-de-ce-a-aflat-rovana-plumb-abia-dupa-doua-luni-despre-un-aviz-de-mediu-acordat-pentru-exploatarea-cu-cianuri-10091272
Contestaţie Clubul Alpin Român Deva
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-15166514-victor-ponta-prezenta-planul-national-investitii-strategice-creare-locuri-munca.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-15166514-victor-ponta-prezenta-planul-national-investitii-strategice-creare-locuri-munca.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-15166514-victor-ponta-prezenta-planul-national-investitii-strategice-creare-locuri-munca.htm
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SA. Printre alţi clienţi controversaţi ai 
doamnei Şova s-a numărat şi Roşia 

Montană Gold Corporation sau compa-
nia americană Bechtel.

Fig. 8 Firma de avocatură a companiei Deva Gold , sursa: Portal Just

17. Accidentul de la Certej din 
1971:	89	de	morţi	şi	un	prece-
dent aproape uitat
 Pe 30 octombrie 1971 s-a pro-
dus accidentul minier ce a dus la 
moartea a 89 de persoane din locali-
tatea hunedoreană Certeju de Sus. 
Ruperea digului şi alunecarea mun-
telui de steril din iazul de decantare al 
exploatării miniere Certej a provocat 
cea mai cumplită tragedie pe timp de 
pace din anii '70. Amploarea dezastru-
lui a fost ascunsă la acea vreme pen-
tru a nu fi declarat doliu naţional. În 
urma cercetărilor de natură tehnică şi 
a anchetei pentru identificarea cauze-

lor accidentului, dosarul a fost închis 
fără niciun rezultat. Vinovat pentru 
tragedia petrecută acum 40 de ani la 
Certej rămâne pentru eternitate cea-
sul rău, deşi 89 de persoane au fost 
înghiţite de steril şi au murit.  
 
 'Erau şapte grade minus în acea 
dimineaţă la Certej şi ceaţă'. Ioan 
Chirlă îşi aminteşte şi acum cu groază 
că toate cadavrele recuperate de 
militari din mâl erau goale. 'Cianura 
folosită în procesul de extracţie se 

http://luptapentrurosiamontana.files.wordpress.com/2013/04/dan-sova-ana-diculescu-sova-rosia-montana-gold-corporation.jpg
http://luptapentrurosiamontana.files.wordpress.com/2013/04/dan-sova-ana-diculescu-sova-rosia-montana-gold-corporation.jpg
http://adevarul.ro/locale/hunedoara/exclusiv-certej-1971-tragedia-uitata-89-vieti-ingropate-300-mii-metri-cubi-namol-atenTie--fotografii-Socante--1_50aea54a7c42d5a6639eb6b8/index.html
http://adevarul.ro/locale/hunedoara/exclusiv-certej-1971-tragedia-uitata-89-vieti-ingropate-300-mii-metri-cubi-namol-atenTie--fotografii-Socante--1_50aea54a7c42d5a6639eb6b8/index.html
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găsea în nămolul scurs şi a ars hainele 
de pe ei toţi. Toate cadavrele care au 
fost scoase din mâl erau goale, cu urme 
de lovituri şi arsuri pe corp' povesteşte 
Ioan Chirlă pentru Adevărul de Seară 
– Hunedoara. Accidentul a fost puţin 
documentat de presa românească, iar 
detaliile acelei catastrofe sunt negli-
jate şi la această dată de autorităţi în 
mod nejustificat. La acea vreme, cenzura 
partidului comunist a impus o tăcere 
totală pe subiect, însă lipsa de interes 
a autorităţilor din zilele noastre vis-a-
vis de accidentul de la Certej rămâne 
inexplicabilă.
 
 Mărturii ale supravieţuitorilor ac-
cidentului au fost înregistrate într-un 
scurt documentar abia 42 de ani mai 
târziu de către regizorul George Ada-

mescu. Tot în 2013, Miliţia Spirituală a 
făcut public, în premieră, un Raport al 
Procurorului General al RSR, Augustin 
Alexa, referitor la dezastrul de la Certej. 
'Ruperea digului iazului de decantare 
s-a datorat acţiunii concurente a unor 
factori imprevizibili, urmare a unor 
fenomene geo-mecanice şi hidro-fizice 
subacvatice, neelucidate încă integral 
de ştiinţă şi tehnică. Ruperea digului 
iazului de decantare fiind datorată unor 
asemenea factori, nu se poate reţine în 
sarcina vreunei persoane o răspundere 
penală' se arată în documentul  datat pe 
4 decembrie 1972, ce provine din Arhiva 
Comitetului Central al Partidului Comu-
nist Român. 

http://www.youtube.com/watch?v=1bIRYg_dEKo
http://www.romaniacurata.ro/militia-sipirituala-raportul-dezastrului-de-la-certej-1971-4225.htm
http://www.romaniacurata.ro/militia-sipirituala-raportul-dezastrului-de-la-certej-1971-4225.htm
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18.	Planurile	de	închidere	şi	
ecologizare a minei Certej 
Prin Hotărârea de Guvern 1034/2010, 
a fost alocată din fondul de mediu, 
în limita bugetului aprobat, suma 
de 100.000 mii lei, ca finanţare 
nerambursabilă pentru închiderea unor 
obiective din sectorul minier. Suma 
este acordată Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
eşalonat, începând cu anul 2010. Dar 
licitaţia pentru atribuirea contractului a 
fost organizată abia un an mai târziu. 

Contractul 'Lucrări de închidere, punere 
în siguranţă şi ecologizare a obiectivu-
lui minier Mina Certej – Iazurile Valea 
Mireşului şi Valea Mealu, jud. Hune-
doara' a fost câştigat de ofertantul Eco 
Invest SRL/Hidroconstrucţia/TPSUT. 
Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri a anunţat la scurt 
timp după aceea anularea a patru 
licitaţii din sectorul închiderilor şi 
ecologizărilor de mine, printre care 
şi cea pentru iazul de decantare din 
Certej. În comunicatul ministerului se 
arată că decizia a fost luată în urma 

realizării unui audit care a arătat că 
'licitaţiile au fost organizate, în august 
2011, cu nerespectarea prevederilor 
legale, astfel încât doar anumite com-
panii să fie declarate câştigătoare'. Cu 
toate acestea, compania Eco Invest SRL, 
câştigătoarea contractului de atribuire 
din noiembrie 2011, a contestat deci-
zia ministerului, Consiliul Naţional al 
Concurenţei admiţând cererea în sep-
tembrie 2012. Prin urmare, prin pro-
gramul de închidere, în valoare totală 
de 12.437.197 lei, fără TVA, ar urma 
să fie realizate un sistem de tratare a 
apelor iazului de pe Valea Mireşului, 
lucrări de asigurare a stabilităţii, lucrări 
de ecologizare a iazului de avarie pe 
Valea Mealului şi lucrări de impermea-
bilizare şi ecologizare pentru acesta. 
Planul de închidere a minei şi de ecolo-
gizare a perimetrului minier ar putea 
crea locuri de muncă şi ar trebui să 
includă o componentă de reconversie 
profesională.

http://lege5.ro/en/Gratuit/geztoobtge/hotararea-nr-1034-2010-pentru-aprobarea-finantarii-din-fondul-pentru-mediu-a-lucrarilor-de-inchidere-a-iazurilor-de-decantare-din-sectorul-minier
http://www.gazetademaramures.ro/blestemul-de-un-milion-de-euro-12540
http://epochtimes-romania.com/news/mecma-a-anulat-patru-licitatii-de-69-milioane-lei---162681
http://epochtimes-romania.com/news/mecma-a-anulat-patru-licitatii-de-69-milioane-lei---162681
http://epochtimes-romania.com/news/mecma-a-anulat-patru-licitatii-de-69-milioane-lei---162681
http://www.cnsc.ro/d/2012/decizie_3272.pdf
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19.	De	la	obţinerea	acordu-
lui	de	mediu	până	la	începerea	
exploatării
Obţinerea de către Deva Gold a acordului 
de mediu revizuit pentru exploatarea de 
la Certej nu o îndreptăţește pe aceasta la 
începerea efectivă a activităţilor miniere. 
O serie întreagă de avize și acte admin-
istrative trebuie să preceadă obţinerea 
autorizaţiei finale, de construire a obiec-
tivului minier, emitenţii acestora fiind 
deopotrivă autorităţile locale și centrale. 

Recenta propunere legislativă de modi-
ficare a Legii Minelor 85/2003, proiectul 
Pl-x 573/2013, respins de Parlament în 
data de 10.12.2013, ar fi înlesnit într-un 
mod profund neconstituţional și abuziv 
obţinerea avizelor și acordurilor necesare 
companiilor miniere, inclusiv Deva Gold. 
Legea minelor astfel modificată ar fi dat 
posibilitatea companiilor miniere de a 
obţine concesiunea oricărui bun aflat 
în domeniul public din perimetrul lor 
minier, de a expropria orice bun privat 
aflat de asemenea în aria lor de exploa-
tare, de a desfășura activităţi miniere cu 
distrugerea monumentelor istorice și a 
siturilor arheologice aflate în cale, dar și 
de a reobţine în numai 60 de zile orice 
aviz sau aprobare anulate de instanţa 
judecătorească.

Proiectul de exploatare de la Certej pre-
supune scoaterea din circuitul silvic a nu 
mai puţin de 187 de ha de pădure, apro-
bare care, în condiţiile legislaţiei actuale, 
se emite doar prin Hotărâre de Guvern. În 
prealabil, este necesar un acord de mediu 
specific, ce vizează strict impactul asu-

pra mediului generat de pierderea unei 
suprafeţe atât de mari de pădure.

Deva Gold nu deţine la momentul de 
faţă proprietatea asupra tuturor terenuri-
lor proprietate privată pe care propune 
desfășurarea activităţilor miniere, motiv 
în sine suficient pentru care în condiţiile 
legislaţiei actuale nu ar putea obţine o 
autorizaţie de construire.

Nici până la momentul de faţă compania, 
prin instituţii acreditate, nu a întreprins o 
cercetare arheologică preventivă a acelor 
zone din cadrul permiterului minier sus-
ceptibile să facă parte din patrimoniul 
cultural naţional. În Repertoriul Arheolog-
ic Naţional figurează 19 situri din locali-
tatea Certejul de Sus, situri arheologice, 
așezări și galerii romane datând din Ne-
olitic, Epoca bronzului, epoca romană și 
până în perioada contemporană. Fără o 
asemenea cercetare arheologică, zonele 
respective nu pot fi supuse descărcării de 
sarcină arheologică și în consecinţă com-
pania nu poate obţine o autorizaţie de 
construire. 
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20. Concluzii
ANRM consemnează cantitatea de aur 
a zăcământului Certej la 83 de tone, 
iar compania, în studiul de impact, 
estimează că va extrage 81 de tone de 
aur. La această cantitate de aur s-ar mai 
adăuga și aproape 450 de tone de argint. 
La data de 13 decembrie 2013, doar au-
rul de la Certej valorează peste trei mil-
iarde de dolari, iar argintul de zece ori 
mai puţin. Dacă din valoarea adunată a 
celor două metale am scădea costul de 
realizare a proiectului, de aproape 200 
de milioane de dolari, și costul achiziţiei 
proiectului minier de 2.5 miliarde, tot ar 
rămâne o diferenţă de peste 700 de mil-
ioane de dolari. Ceea ce este însă șocant 
este profitul marcat la vânzarea proiectu-
lui minier de către European Goldfields 
către Eldorado Gold. Compania a cheltuit 
de la înfiinţarea sa din anul 2000 până 
în anul 2009 când și-a publicat ultimul 
raport, 43,76 milioane de dolari. Sursele 
disponibile nu relevă cât a cheltuit Eu-
ropean Goldfields în 2010 și 2011, până 
la vânzarea proiectului, dar am putea, de 
dragul exerciţiului, să ne raportăm la o 
medie de sub 5 milioane de dolari pe an. 
Investitiţia iniţială s-ar plasa între 50-55 
milioane dolari, obţinându-se prin vânza-
rea sa de 500 de ori mai mult decât s-a 
cheltuit.

O analiză a modului în care s-a dobândit 
această sumă arată că Gabriel Resources 
iniţial, mai apoi prin European Gold-
fields, o companie ce nu deţinea nimic la 
înfiinţare, a reușit să își finanţeze activi-
tatea și să producă un profit uriaș în puţin 
peste 10 ani. Reușitele companiei ţin în 
primul rând de abilitatea sa de a încheia 
în mod netransparent un acord de prin-

cipiu cu Statul Român, printr-o fostă com-
panie de stat. Prin acest acord compania 
a obţinut listarea la bursă, pretinzând că 
ar avea drepturi asupra unui zăcământ 
considerabil de aur. În această situaţie 
se remarcă atitudinea relaxată a bursei 
din Toronto faţă de listarea unei compa-
nii ce nu deţinea la acel moment docu-
mente legale solide (licenţă) cu care să 
își ateste patrimoniul. În primul an de la 
listare, acţiunile au crescut de la 0.38 la 
4.5 dolari canadieni bucata. Sumele astfel 
câștigate au permis companiei să își con-
tinue activitatea și să obţină transferul 
concesiunii și licenţei de exploatare de 
la MINVEST la compania română deţinută 
de European Goldfields. Semnătura 
primelor acorduri de asociere dintre com-
pania română de stat și investitorul străin 
a fost acordată de Nicolae Stanca, actu-
alul director al companei ce a rezultat din 
asociere – Deva Gold SA. Acordurile nu au 
fost rezultatul unei licitaţii și nu au fost  
făcute anterior anunţuri referitoarea la 
disponibilitatea companiei de stat de a se 
asocia cu privaţi. Suma uriașă obţinută de 
European Goldfields la vânzarea activelor 
către Eldorado Gold nu se justifică prin 
niciun fel de valoare adăugată, alta decât 
transferul licenţei și a concesiunii. Practic, 
zăcământul deţinut de Statul Român a 
fost vândut de un privat altui privat, fără 
ca bugetul naţional să fi încasat nimic. 
Tranzacţia cea mai spectaculoasă s-a 
încheiat deja, ce ar mai râmăne ca even-
tual câștig statului reprezintă impozite și 
eventuale beneficii calculate ca procente 
din diferenţa dintre preţul de vânzare al 
aurului, minus costurile de producţie, în 
limita participaţiei statului de 19.7 %. 

http://www.fxempire.com/technical/technical-analysis-reports/gold-prices-december-13-2013-technical-analysis/
http://www.fxempire.com/technical/technical-analysis-reports/gold-prices-december-13-2013-technical-analysis/
http://www.fxempire.com/technical/technical-analysis-reports/gold-prices-december-13-2013-technical-analysis/
http://www.24hgold.com/english/news-company-gold-silver-2009-annual-report.aspx?articleid=604978
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Dacă vom analiza ceea ce urmează din 
momentul începerii activităţii miniere, 
vom observa că tot Statul Român va 
avea cel mai mult de plătit. Eventu-
alele beneficii nu justifică împărţirea 
inechitabilă a riscurilor. Deși asupra 
profitului Eldorado Gold ar avea drep-
turi în proporţie de 80 %, costurile de 
acoperit în caz de accident de mediu 
sau costurile de închidere a minei în 
caz de faliment revin Statului Român 
contra participaţiei de 19.7 %. Conform 
avizului de mediu primit, compania nu a 
fost obligată la depunerea unei garanţii 
de mediu, unul dintre motivele pentru 
care acordul emis este contestat. De 
altfel, în afara nominalizării titularului 
de proiect drept răspunzător pentru 
accidentele produse, nu se se specifică 
cum este evaluat prejudiciul creat, care 
este cuantumul despăgubirilor afer-
ente și în ce mod este asigurat faptul 
că aceste consideraţii sunt îndeplinite. 
Chiar directorul Deva Gold recunoaște că 
proiectul minier în sine este foarte puţin 
rentabil datorită concentraţiei scăzute 
de aur a zăcământului, făcând scenariul 
falimentului companiei datorită unor 
factori externi, cel puţin plauzibil. 

Statul Român se expune prin acest 
proiect unui risc pe cât de mare, pe 
atât de inutil, sumele de plată în cazul 
unui accident nejustificând asumarea 
completă a hazardului pagubelor. Toc-
mai prin asumarea completă a riscului 
de mediu, putem considera că mineritul 
este în continuare subvenţionat de stat, 
în niciun caz nu am putea spune că el 
produce beneficii pentru cetăţeni. Statul 
Român ar ieși mult mai câștigat în cazul 
Certej dacă în locul subvenţiilor ascunse 
ar accesa fonduri pentru ecologizarea 

zonei, în acest mod creând locuri de 
muncă și asigurând posibilitatea unui 
model de dezvoltare durabilă pentru 
comunitate. Modelul de dezvoltare 
foarte păgubos ales de Statul Român și 
legăturile suspecte din trecutul titularu-
lui proiectului de minerit cu cianuri din 
Certej ridică totodată numeroase sus-
piciuni de corupţie și ilegalităţi.

La ora actuală, compania nu poate avea 
certitudinea că va derula vreodată un 
proiect minier, iar lipsa transparenţei 
din trecut a avut ca efect avansarea 
etapizată a avizării proiectului minier. 
Dacă transferul de licenţă și concesiune 
nu a intrat nici până astăzi în vizorul 
organelor de anchetă, avizul de mediu 
este contestat în instanţă de societatea 
civilă. Chiar dacă instituţiile statului 
s-au supus interesului companiilor 
miniere, societatea civilă a reușit să 
intervină înainte ca proiectul să fi de-
marat. Accidentul devastator din 1971 
a avut loc tocmai pentru că autorităţile 
de la acea vreme nu aveau capacitatea 
de control eficient, nu existau proceduri 
complexe de avizare, iar orice demers 
întreprins era total netransparent. Aces-
te realităţi au început să se schimbe 
treptat, chiar dacă în continuare lipsa 
transparenţei face ca activitatea ANRM 
și a autorităţilor statului dinaintea 
anului 1989 să fie la fel de opacă și în 
prezent.
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