Scurgerea de cianur√ de la Baia Mare, România
CAUZE, DESF¬≥URARE, URM¬RI

Aceast√ publica≈ie este un rezumat al raportului intitulat Scurgerea de cianur√ de la Baia Mare,
România, realizat de c√tre Programul Na≈iunilor Unite pentru Mediu (UNEP) ∆i Biroul pentru
Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) cu privire la deversarea de cianur√ ce a avut loc la Baia
Mare, în România. Raportul este rezultatul unei misiuni de investigare comune în zonele afectate,
misiune efectuat√ de o echip√ de 20 de oameni de ∆tiin≈√ în perioada 23 februarie-6 martie 2000.
Misiunea a inclus prelevarea ∆i analiza de mostre ∆i discu≈ii cu autorit√≈ile locale ∆i cu organiza≈iile
neguvernamentale din zonele afectate. Aceasta publica≈ie este împ√r≈it√ pe trei sec≈iuni:
(1) o imagine de ansamblu (2) evaluarea scurgerii ∆i (3) recomand√ri pentru viitor. Dac√ ave≈i
nevoie de mai multe informa≈ii cu privire la oricare dintre problemele acoperite de c√tre aceast√
bro∆ur√, v√ rug√m s√ utiliza≈i adresele de pe pagina 8. Aceast√ bro∆ur√ este de asemenea
disponibil√ în limbile englez√, ungar√ ∆i sârb√.

CUVÂNT ÎNAINTE DIN PARTEA GRUPULUI DE INTERVENƒIE DE LA BAIA MARE
Salut√m acest√ valoroas√ contribu≈ie de a comunica ∆i explica publicului larg cauzele ∆i impactul acestui
accident. În ultimele luni, Grupul de interven≈ie de la Baia Mare a vizitat cele trei ≈√ri afectate în principal:
România, Ungaria ∆i Repubica Federal√ Iugoslavia. Am c√l√torit de-a lungul râului Tisa ∆i am discutat
impactul accidentelor cu localnicii, cu autorit√≈ile locale, cu grupurile de protec≈ie ∆i conservare a mediului,
cu asocia≈iile de pescari ∆i cu firmele locale.
În acest moment, exist√ semne încurajatoare de regenerare natural√ în interiorul ecosistemului râului,
pe m√sur√ ce flora ∆i fauna se refac de-a lungul albiei. În mod clar, inunda≈iile ce au avut loc dup√
accident au fost de ajutor pentru eliminarea polu√rii în afara sistemului fluvial. Interdic≈iile de a pescui au
fost ridicate atât în Ungaria cât ∆i în România iar analiza stiin≈ific√ a ar√tat întoarcerea pe∆tilor, plantelor,
animalelor ∆i a p√s√rilor.
Grupul de interven≈ie de la Baia Mare a comandat execu≈ia unei serii de studii ∆tiin≈ifice în timpul verii
pentru a oferi o analiz√ final√ a stadiului actual al nivelului de refacere a râului. Un program comun de
evaluare a calit√≈ii apei va fi realizat de c√tre consultan≈i independen≈i din Ungaria ∆i România, ∆i o sintez√
a studiilor de evaluare va fi realizat√ de WWF.
Grupul de interven≈ie de la Baia Mare va publica rezultatele acestor studii pentru a permite tuturor
p√r≈ilor implicate sau interesate s√-∆i formeze a imagine clar√ ∆i complet√ asupra refacerii sistemului
ecologic al râului Tisa.
Grupul de interven≈ie de la Baia Mare, Iulie 2000

Evolu≈ia evenimentelor în cazul devers√rii de cianur√ de la Baia Mare, România
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Sursa datelor: MTI, Inspectoratul pentru Protec≈ia Mediului din Ministerul Ungar al Mediului, UNEP.

30 ianuarie
Scurgerea de cianur√ are
loc în localitatea Baia Mare,
România.
1 februarie
Valul de cianur√ ajunge
la grani≈a româno-ungar√.
5 februarie
Cianura este g√sit√ în teste
efectuate la Tiszalök.
9 februarie
Valul ajunge la Szolnok.
11 februarie
Valul trece grani≈a ungaroiugoslav√.
13 februarie
Valul ajunge la Belgrad
(Perlez), Iugoslavia.
15 februarie
Valul ajunge la grani≈a
român√, la Ram.
17 februarie
Cianura apare în teste la
Por≈ile de Fier, România.
25-28 februarie
Valul ajunge în Delta Dun√rii.

O imagine de ansamblu
ACCIDENTUL
Pe 30 ianuarie la orele 22:00 a avut loc fisurarea barajului ce
înconjur√ lacul de de∆euri de la una dintre subunit√≈ile apar≈inând
societ√≈ii Aurul SA din Baia Mare, în nord estul României. Rezultatul
a fost o deversare de aproximativ 100.000 metri cubi de lichid si
de∆euri con≈inând între 50 si 100 de tone de cianur√, precum ∆i
metale grele incluzând cupru.
Fisurarea a fost probabil cauzat√ de o combina≈ie între gre∆eli
de proiectare ale instala≈iilor folosite de Aurul, condi≈ii nea∆teptate
de operare ∆i vremea rea.
Scurgerea contaminat√ a c√l√torit prin râurile S√sar, L√pu∆,
Some∆, Tisa ∆i Dun√re înainte de a ajunge la Marea Neagr√ patru
s√pt√mâni mai târziu. Aproape 2000 de kilometri de pe parcursul
Dun√rii sau ai afluen≈ilor s√i au fost afecta≈i de c√tre scurgere.
Surse române∆ti au declarat c√, în România, scurgerea a cauzat
întreruperi ale furniz√rii de ap√ potabil√ în 24 de ora∆e ∆i costuri
pentru uzinele de purificare ∆i pentru alte industrii datorit√
întreruperii proceselor de produc≈ie. România a declarat cantitatea
de pe∆te mort în apele de pe teritoriul s√u ca fiind foarte mic√.
Ungaria a estimat cantitatea de pe∆te mort în aceast√ ≈ar√ la 1.240
tone. Autorit√≈ile iugoslave au raportat mari cantit√≈i de pe∆te mort
în parcursul iugoslav al râului Tisa ∆i un volum nesemnificativ de
pe∆te mort în Dun√re.

MISIUNEA
La data de 8 februarie 2000, Klaus Toepfer, Directorul executiv
al Programului Na≈iunilor Unite pentru Mediu (UNEP), a anun≈at
c√ o echip√ de exper≈i interna≈ionali va întreprinde o misiune
pentru a analiza daunele cauzate de c√tre scurgere.
Anun≈ul a fost rezultatul cererilor f√cute de guvernele român,
ungar ∆i iugoslav ∆i al consult√rilor cu comisarul Uniunii Europeane
pe probleme de mediu, Margot Wallström, ∆i biroul Na≈iunilor Unite
pentru coordonarea activit√≈ilor umanitare (OCHA).
Misiunea, o ini≈iativ√ comun√ a UNEP ∆i a OCHA, a durat din
data de 23 februarie pân√ pe 6 martie. Misiunea a inclus preluarea
de mostre, efectuarea de analize ∆i discu≈ii cu exper≈i na≈ionali ∆i
locali, cu autorit√≈ile na≈ionale, cu popula≈ia afectat√ ∆i cu ONG-urile.
Echipa a c√l√torit de la Bucure∆ti la Baia Mare în România, apoi prin
Ungaria de-a lungul sistemului hidrografic pân√ în Iugoslavia, pân√
la gurile de v√rsare ale Dun√rii în Marea Neagr√.

BAIA MARE ≥I JUDEƒUL MARAMURE≥
Jude≈ul Maramure∆, în care se afla ora∆ul Baia Mare, se g√se∆te la
frontiera de nord-vest a României cu Ucraina si Ungaria. Jude≈ul are
o lung√ istorie în domeniul mineritului, în special al aurului,
argintului, plumbului, zincului, cuprului, manganului ∆i al s√rii.
De∆eurile de la principalele ∆apte mine din regiune sunt
înmagazinate in lacuri ∆i 215 iazuri de de∆euri.
Jude≈ul înregistreaz√ nivele ridicate de poluare cronic√ (repetat√)
a solului, a apei ∆i a aerului, poluare provenind din diferite surse.
Agen≈ii poluan≈i sunt rezultatul mai multor decade de activit√≈i
industriale ce au folosit tehnologii incorecte din punct de vedere al
protec≈iei mediului. Aceste activit√≈i includ o veche uzin√ siderurgic√
de plumb, o uzin√ siderurgic√ de cupru, o uzin√ de acid sulfuric

precum ∆i activitatea companiei miniere, Compania Na≈ional√
a Metalelor Pre≈ioase ∆i Neferoase (Remin), înfiin≈at√ în 1992.
Unii dintre reziden≈ii localit√≈ii Baia Mare locuiesc la mai pu≈in
de 50 de metri de locul de depozitare a de∆eurilor toxice, loca≈ii
care prezint√ scurgeri cronice. Organiza≈ia Mondial√ a S√n√t√≈ii
(WHO) a identificat Baia Mare ca un focar poten≈ial de risc, unde
expunerea popula≈iei la plumb este una dintre cele mai mari
înregistrate vreodat√. Plumbul în sângele unor adul≈i dep√∆e∆te
de aproape 2,5 ori nivelul de siguran≈√. La unii copii, dep√∆e∆te de
aproape ∆ase ori nivelul de siguran≈√. În prezent, speciali∆tii sunt
de p√rere c√ nivelele ridicate de plumb sunt asociate cu dificult√≈i
de asimilare a cuno∆tin≈elor, întârziere mental√, probleme ale
rinichilor si ale func≈iilor neurologice, pierderea auzului, probleme
ale sângelui, hipertensiune ∆i chiar deces. Reziden≈ii ora∆ului Baia
Mare s-au plâns de mai mult timp de praful emanat de procesele
industriale.
Este de asemenea important de ∆tiut c√ popula≈ia ora∆ului Baia
Mare precum ∆i dezvoltarea urban√ sunt în cre∆tere, dar expansiunea
este oprit√ în unele zone de iazuri cu de∆euri contaminate.

COMPANIA AURUL SA
Aurul SA este o societate pe ac≈iuni de≈inut√ de c√tre Esmeralda
Exploration Limited din Australia ∆i Remin, Romania. Pe parcursul
a ∆apte ani, Aurul SA a ob≈inut pentru uzina sa din Baia Mare toate
autoriz√rile de mediu cerute de c√tre legisla≈ia român√, înainte
de începerea activit√≈ii în mai 1999.
A fost exprimat√ speran≈a c√ ini≈iativa de la Aurul SA va
satisface atât autorit√≈ile române cât ∆i investitorii australieni. Aurul
va ob≈ine profituri din opera≈iile miniere iar autorit√≈ile locale vor
beneficia de managementul de la Aurul si de eliminarea iazurilor
contaminate care blocau dezvoltarea ora∆ului Baia Mare.
Procesele ∆i tehnologiile folosite la uzina din Baia Mare pentru
recuperarea metalelor pre≈ioase erau complet noi pentru România,
fiind de a∆teptat s√ fie cele mai moderne, sigure ∆i eficiente din
regiune ∆i s√ aduc√ o îmbun√t√≈ire important√ din punct de vedere
al protec≈iei mediului.
Uzina din Baia Mare a fost proiectat√ s√ proceseze 2,5 milioane
tone de de∆euri pe an — pentru recuperarea a aproximativ 1,6 tone
de aur ∆i 9 tone de argint pe an. Proiectul trebuia s√ dureze între
10 ∆i 12 ani de∆i aceast√ perioad√ ar putea fi prelungit√ datorit√
contractelor încheiate cu societ√≈i române∆ti.
De∆eurile, provenind din exploat√ri miniere anterioare ∆i
depozitate lâng√ Baia Mare, con≈in cantit√≈i mici de metale
pre≈ioase, în special aur ∆i argint. Procesul tehnologic de la Aurul
SA folose∆te concentra≈ii înalte de cianur√ pentru a separa metalele
pre≈ioase din de∆euri. În acest proces, de∆eurile sunt transportate
la o distan≈a de 6,5 kilometrii dep√rtare de Baia Mare, la un nou
bazin în apropierea localit√≈ii Bozanta Mare. Opera≈iunea a fost
proiectat√ astfel încât de∆eurile s√ nu fie r√spândite in mediul
înconjur√tor.
Din p√cate, misiunea nu a putut stabili cât de des uzina a fost
inspectat√ de c√tre autorit√≈ile guvernamentale înainte de apari≈ia
scurgerii. La pu≈ina vreme dup√ începerea activit√≈ii în 1999,
totu∆i, dou√ scurgeri au fost înregistrate în sistemul de conducte
al societ√≈ii Aurul SA.

INFORMAƒII DESPRE
SUBSTANƒELE NOCIVE
■

Cianur√

Cianura este puternic si aproape instantaneu
otr√vitoare (“toxic√”) pentru organismele vii, inclusiv
oameni. Cianura afecteaz√ organismul blocând
absorb≈ia oxigenului de c√tre celule. Simptomele
acute pot fi respira≈ie rapid√, tremur√turi, efecte
asupra sistemului nervos ∆i chiar decesul. Efectele
cronice pot fi pierdere în greutate, efecte asupra
tiroidei ∆i efecte asupra sistemului nervos.
Pe∆tii sunt de aproximativ o mie de ori mai
sensibili la cianur√ decât oamenii. În eventualitatea
ca pe∆tii s√ nu moar√ ca urmare o unei expuneri
de scurt√ durat√, ei pot r√mâne cu probleme de
înot, probleme ale aparatului reproductiv
(posibil urma∆i deforma≈i) ∆i vulnerabilitate sporit√
fa≈√ de speciile de prad√. Pe∆tii sunt un indicator
excelent a m√sur√rii concentra≈iei de cianur√ în
ap√ — dac√ pe∆tii tr√iesc dup√ ce au fost expu∆i,
atunci nici o alt√ form√ de via≈√ nu va fi afectat√.
Cianura, totu∆i, nu r√mâne în mediu pentru
o perioad√ lung√ de timp ∆i nu este acumulat√ în
sedimente sau organisme (inclusiv organismul uman).
■

Metale grele

Metalele grele nu se descompun ∆i se
"bio-acumuleaz√" în plante, animale ∆i în mediu.
Aceasta înseamn√ c√ nivelul toxinelor cre∆te în
organism odat√ cu trecerea timpului, crescând
toxicitatea ∆i riscul pentru ecosistemele locale.
Toxine pot fi de asemenea transmise altor specii
dac√ un organism toxic este mâncat. A∆adar,
organismele vii sunt expuse la riscuri majore
atunci când sunt expuse pe termen lung ∆i repetat
la metale grele.
Printre metalele grele folosite in industria
minier√ cele mai d√un√toare s√n√t√≈ii oamenilor
sunt arsenicul, cadmiul, plumbul, nichelul,
manganul ∆i molibdenul, chiar ∆i în doze reduse.
Zincul, plumbul, aluminiul, bromul, cromul ∆i
fierul sunt de asemenea toxice pentru cre∆terea
plantelor.
Efectele acute ∆i cronice ale cuprului fa≈√ de
oameni includ tulbur√ri ale stomacului ∆i ale
intestinelor, anemie ∆i chiar afec≈iuni ale ficatului ∆i
ale rinichilor. Cuprul este de asemenea toxic
pentru cea mai mare parte a plantelor acvatice,
g√site în sedimentele râurilor. Cuprul se dizolv√ în
ap√ cu u∆urin≈√, a∆a c√ este mai u∆or de asimilat de
c√tre vie≈uitoarele de-a lungul râurilor.
Plumbul, la nivele relativ reduse, poate
modifica structura celulelor ro∆ii, poate provoca
întârzieri în dezvoltarea fizic√ ∆i mental√ normal√
la copii, reduceri u∆oare ale abilit√≈ii de a fi aten≈i,
de a auzi ∆i de a înv√≈a la copii ∆i cre∆teri reduse ale
tensiunii arteriale la adul≈i. Modific√ri în nivelul
unor anumite enzime ale sângelui ∆i modific√ri
în dezvoltarea copiilor pot ap√rea ∆i la nivele foarte
reduse de plumb în sânge. Expunerea repetat√ la
plumb a fost corelat√ cu boli ale creierului ∆i ale
ficatului precum ∆i cu cancer la oameni.

Evaluare
CAUZELE ACCIDENTULUI
Sp√rtura în barajul de la Aurul a fost cauzat√ de ploi puternice ∆i
de z√pada care s-a topit rapid, ceea ce a f√cut ca nivelul apei in lac
s√ creasc√. Cre∆terea apei a fost mai rapid√ decât cre∆terea
barajului, care era prev√zut s√ se ridice treptat prin cre∆terea
volumului de de∆euri.
Noul sistem de reten≈ie a e∆uat în aceste circumstan≈e, iar
aceasta era de prev√zut. Nu existau planuri pentru a face fa≈√ unor
astfel de cre∆teri ale nivelului apei sau pentru redirec≈ionarea
surplusului de ap√. O opera≈ie complet închis√ cu nici un fel de
scurgeri în mediul ambiant nu era posibil√ în aceste condi≈ii. Mai
mult decât atât, existau deschideri în dou√ puncte, la lacul vechi cât
∆i la cel nou, cere permiteau scurgeri nemonitorizate de cianur√ în
mod regulat în mediul ambiant.
În acela∆i timp, Aurul î≈i desf√∆ura activitatea în conformitate cu
avizele de func≈ionare guvernamentale. Conform legii române,
fabrica ∆i lacurile, categorizate ca având risc normal, nu necesitau
planuri in caz de urgen≈√ sau monitorizarea pentru detectarea
situa≈iilor primejdioase. Planuri în caz de accident existau, dar nu
erau îndeajuns de eficiente.
Misiunea a considerat c√ atât compania cât ∆i autorit√≈ile
locale au avut planuri ∆i ini≈iative inadecvate ca r√spuns pentru
situa≈iile de urgen≈√, luând în considerare cantit√≈ile mari de
materiale cu poten≈ial de risc utilizate în apropierea popula≈iei ∆i
a sistemului fluvial.

R¬SPUNSUL GUVERNULUI
În România, aproape zece ore s-au pierdut între momentul în care
Agen≈ia pentru Protec≈ia Mediului Baia Mare a primit notificarea
scurgerii de la Aurul ∆i momentul în care Agen≈ia Român√ a Apelor
a fost informat√. Drept rezultat, reziden≈ii locali din zonele de lâng√
scurgere nu au fost informa≈i în cel mai scurt timp posibil.
Odat√ ce Agen≈ia Român√ a Apelor a fost informat√, organiza≈iile
locale pentru protec≈ia mediului ∆i a apelor au verificat imediat
informa≈ia despre fisurare ∆i despre scurgere pentru a determina
nivelul polu√rii ∆i au ordonat societ√≈ii Aurul SA s√-∆i înceteze
activitatea ∆i s√ astupe sp√rtura. De asemenea au informat Agen≈ia de
Protec≈ie a Mediului ∆i a Apelor de la Nyiregyhaza (Ungaria) despre
accident ∆i au alertat autorit√≈ile locale din aval despre scurgere ∆i
despre pericolele în utilizarea apelor râurilor pentru activit√≈i cum ar
fi b√utul apei.
Centrul principal de alert√ (PIAC) din România a notificat
centrul principal de alert√ din Ungaria pe 31 ianuarie la orele
20:54. De asemenea, centrul a informat autorit√≈ile din Bulgaria,
Moldova, Ucraina ∆i Iugoslavia. În concordan≈√ cu legisla≈ia
interna≈ional√, centrele PIAC trebuie informate de îndat√ ce
o cre∆tere a substan≈elor d√un√toare are loc în bazinul Dun√rii.
Misiunea a constatat c√ sistemul de avertizare a r√spuns
adecvat situa≈iei.
Autorit√≈ile ungare au confirmat c√ au fost în mod continuu
informate de c√tre partea român√ asupra desf√∆ur√rii
evenimentelor ∆i asupra nivelelor de poluare. Aceasta le-a permis
s√ alerteze toate autorit√≈ile locale ∆i regionale la momentul
oportun pentru ca acestea s√ ia m√surile necesare pentru
minimizarea impactului scurgerii. M√surile luate de c√tre partea
maghiar√ au inclus avertismente c√tre public, opera≈iuni la iazuri
∆i lacuri pentru protejarea afluen≈ilor ∆i a faunei, închiderea
temporar√ a barajului de la Kiskore (situat pe Tisa superioar√)
pentru cre∆terea nivelului apei, ∆i închiderea temporar√ a
prelu√rilor de ap√ din Tisa pentru ora∆ul Szolnok. Barajul a fost

redeschis în momentul în care apa contaminat√ a sosit, pentru
a realiza trecerea rapid√ a apei contaminate ∆i prevenirea
contamin√rii lacului ∆i a cursurilor de ap√ secundare.
Pe 3 februarie, Iugoslavia a primit din partea Ungariei o
informare oficial√ cu privire la scurgere. Cooperarea cu Ungaria a
continuat s√ fie bun√ în timpul scurgerii. Monitorizarea iugoslav√
a scurgerii a început pe 10 februarie, în acela∆i timp cu lansarea
de c√tre autorit√≈ile iugoslave a rug√min≈ii c√tre companiile de ap√
de a informa to≈i consumatorii ∆i de a opri func≈ionarea punctelor
de furnizare a apei. Por≈ile hidraulice au împiedicat ca scurgerea
de cianur√ s√ afecteze canalele ∆i cursurile de ap√ secundare de-a
lungul Dun√rii. A fost f√cut public un anun≈ cu privire la
interzicerea pescuitului ∆i a comer≈ului cu pe∆te ∆i au fost luate
m√suri preventive pentru protejarea s√n√t√≈ii publice, incluzând
închiderea aliment√rii cu ap√ a Belgradului.
Misiunea a concluzionat c√ schimburile de informa≈ii ∆i m√surile
luate de c√tre autorit√≈ile române, ungare ∆i iugoslave, incluzând
închiderea temporar√ a barajului de pe Tisa, au redus impactul
d√un√tor al scurgerii.

EVALUAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI
Evaluarea impactului scurgerii de cianur√ asupra mediului are la
baz√ trei surse: rapoartele asupra devers√rii din ≈√rile membre,
monitorizarea efectelor, realizat√ de ≈√rile afectate pe m√sur√ ce
valul de cianur√ a înaintat de-a lungul râurilor, ∆i informa≈iile
colectate de c√tre misiunea UNEP/OCHA.
Metodele folosite pentru analiza cianurii ∆i a metalelor grele în
cele trei ≈√ri au produs rezultate comparabile în concordan≈√ cu
standardele interna≈ionale. Diferen≈e au ap√rut între oameni de ∆tiin≈√
români ∆i ungari, dar acestea pot fi explicate de locul ∆i momentul
efectu√rii testelor. Mai mult decât atât, un test independent a fost
realizat de c√tre Na≈iunile Unite la trei s√pt√mâni dup√ ce valul
de substan≈e nocive a trecut ∆i deci nu poate valida nici unul dintre
rezultatele ob≈inute de exper≈ii români, unguri sau iugoslavi la
trecerea valului.

Apa de suprafa≈√
În general, datele arat√ concentra≈iile de cianur√ ∆i metale grele
sc√zând rapid pe m√sur√ ce distan≈a de la deversare cre∆te.
În ceea ce prive∆te cianura, efecte acute au ap√rut pe por≈iuni
lungi ale albiilor râurilor pân√ în punctul unde Tisa ∆i Dun√rea se
întâlnesc. Planctonul din ap√ (plante ∆i animale) a fost complet
omorât la momentul trecerii valului de cianur√ iar pe∆tii au murit în

timpul sau în perioada imediat urm√toare valului de cianur√.
La pu≈in√ vreme dup√ ce valul de cianur√ a trecut, planctonul ∆i
micro-organismele acvatice s-au ref√cut relativ rapid (în câteva zile)
datorit√ apei neafectate de poluare venind din amonte.
Drept rezultat, misiunea a concluzionat c√ organismele ce
populeaz√ mâlul din albia râului Tisa în por≈iunile dintre Tisa de jos
∆i Tisa de mijloc în Ungaria ∆i Iugoslavia nu au fost pe deplin
exterminate de c√tre scurgerea de cianur√ ∆i c√ refacerea este posibil√.
Cu toate acestea, situa≈ia în nordul râului Tisa este complex√.
Unele arii str√b√tute de râul Tisa erau afectate ecologic din
perioadele anterioare de poluarea cronic√ (de exemplu, cu metale
grele) ∆i de construc≈iile de iazuri. Nivelele de siguran≈√ în ceea ce
prive∆te poluarea au fost de multe ori dep√∆ite. În regiune se afl√
o aglomerare de uzine industriale ∆i de iazuri pentru de∆euri prost
gestionate ∆i între≈inute, con≈inând cianur√ ∆i/sau metale grele,
multe dintre ele având scurgeri continue. Poluarea cronic√ este de
asemenea ridicat√ datorit√ agriculturii ∆i a de∆eurilor. Poluarea
apelor de suprafa≈√, a apelor subterane ∆i a solului este foarte
probabil de a reap√rea.
De exemplu, în România, testele Na≈iunilor Unite pe parcursul
râului S√sar, cunoscut sub numele de “râul mort”, arat√ o
concentra≈ie a cianurii de aproape 88 de ori nivelul permis în
România. Informa≈iile anterioare ar√tau concentra≈ii de arsenic ∆i
plumb în râurile S√sar, L√pu∆, Some∆ ∆i Tisa la nivele între 100
∆i 1000 de ori peste concentra≈iile acceptabile. Nivelele de cadmiu
în râurile S√sar ∆i L√pu∆ erau de asemenea foarte ridicate.
În Ungaria, concentra≈iile de plumb, cupru, mangan ∆i fier au fost
foarte ridicate în câteva puncte de-a lungul râurilor Tisa ∆i Mures.
Pe râul Mures, ce nu a fost afectat de scurgere, concentra≈ia de plumb
a fost g√sit√ de patru ori mai ridicat√ decât nivelul acceptabil.
În Iugoslavia, pe por≈iunea dinaintea intersec≈iei Tisei cu Dun√rea,
nivelul concentra≈iei de plumb a fost g√sit a fi foarte ridicat. Nivelul
manganului ∆i cel al fierului pe anumite p√r≈i ale Tisei au fost pu≈in
ridicate, de asemenea nivelul zincului în anumite p√r≈i ale Dun√rii.
În Delta Dun√rii înainte ∆i dup√ valul de cianur√, concentra≈ia
de fier a fost deasupra nivelului de siguran≈√, a∆a cum a fost ∆i
nivelul plumbului în timpul trecerii valului. Concentra≈iile celorlalte
metale grele s-au men≈inut la un nivel acceptabil.

Sedimentele
În compara≈ie cu apele de la suprafa≈a solului, datele arat√ un impact
mai redus asupra ecosistemului datorat polu√rii sedimentelor.
Scurgerea a dus la cre∆terea drastic√ a contamin√rii cu metale
grele (în special cupru, plumb ∆i zinc) a sedimentelor în imediata

Punctele de pericol chimic în zonele afectate de scurgerea de cianur√
Recomand√rile
WHO 1993

Standardul UE
pentru apa potabil√

Arsenic

10 µg/L

10 µg/L

Cadmiu

3 µg/L

5 µg/L

Cupru

2 µg/L

2 µg/L

Substan≈a chimic√

Cianur√

Plumb

Localitatea

Concentra≈ia
(µg/L)

1992

Baia Mare

400

1992

Baia Mare/Râul S√sar

20

Data test√rii

1992

Bu∆ag/Râul L√pu∆

2200

În timpul scurgerii

Cicarl√u

10.500

În timpul scurgerii

Grani≈a româno-ungar√

18.000

Misiunea UN

Lacul societ√≈ii Aurul SA

412.300

Nu exist√ recomand√ri ale WHO cu
privire la nivelul acceptabil de cianur√.

În timpul scurgerii

În apropierea scurgerii

19.400

În timpul scurgerii

Satu Mare/Râul Some∆

7.800

Standardul ungar: 100 µg/L
Standardul român: 10 µg/L
Standardul pe râul Rin: 25 µg/L

În timpul scurgerii

Csenger

32.600

În timpul scurgerii

Grani≈a ungaro-iugoslav√

1.500

Misiunea UN

Lacul societ√≈ii Aurul SA

66.000-81.000

Misiunea UN

Fântâni private —
Bozanta Mare

785

Misiunea UN

Delta Dunarii

58

1992

Cicarlau/Râul Some∆

320

Misiunea UN

Râul Maros

22

10 µg/L

10 µg/L

Sursa: Scurgerea de cianur√ de la Baia Mare România, UNEP, 2000. Not√: Misiunea Na≈iunilor Unite a avut loc între 23 Februarie ∆i 6 Martie.

apropiere a barajului rupt. Totu∆i, contaminarea drastic√ cu metale
a sc√zut rapid odat√ cu cre∆terea distan≈ei de la surs√. A∆adar,
efectele toxice asupra ecosistemului acvatic nu s-au mutat pe o
distan≈√ semnificativ de lung√ în aval.
În acela∆i timp, în multe zone în aval au fost descoperite
concentra≈ii de metale grele în sedimente, incluzând afluen≈i care
nu au fost afecta≈i de c√tre scurgere. Aceasta este în special adev√rat
pentru zona Baia Mare dar ∆i pentru zone în aval din Ungaria.
Aceste puncte fierbin≈i au fost probabil cauzate de activit√≈i
industriale, de devers√ri ale unor de∆euri în trecut sau de activit√≈i
specifice agriculturii pe perioade lungi de timp. Rezultatul este c√,
din cauza calit√≈ii sedimentelor, efecte negative pot ap√rea în orice
moment asupra ecosistemului acvatic.
De exemplu, concentra≈iile de metale grele din râul L√pu∆ ∆i din
zona devers√ri de cianur√ sunt foarte ridicate. Concentra≈iile de
plumb, zinc ∆i cadmiu în amonte ∆i în aval de Baia Mare sunt la un
nivel unde efecte toxice pot ap√rea asupra organismelor ce tr√iesc
în noroiul din albie. Concentra≈iile de zinc ∆i arsenic din albie au
fost ridicate în anumite sec≈iuni de-a lungul râului Tisa.

Apa potabil√
În România, în satul Bozanta Mare de lâng√ uzina Aurul se g√sesc
fântâni private, cu ap√ la suprafa≈√, ce sunt legate de râu.
Ca atare ele sunt foarte vulnerabile, în special la poluarea din
lacul societ√≈ii Aurul, care se afl√ în aria de acoperire a pânzei
freatice a fântânilor. Fântânile au fost afectate de c√tre deversarea
de cianur√, nivelul acestei substan≈e fiind pe data de 10 februarie
de aproape 80 de ori peste nivelul acceptabil. Pân√ pe data de
26 februarie concentra≈iile de cianur√ au sc√zut sub nivelul de
alarm√, dar concentra≈iile cadmiului, manganului ∆i fierului erau
mai ridicate decât nivelele admise de c√tre prevederile române∆ti.
De asemenea, misiunea a relevat poluarea continu√ datorat√

de∆eurilor manajere ∆i a utiliz√rii excesive a îngr√∆√mintelor
în agricultur√.
În aval de localitatea Bozanta Mare de-a lungul râului Some∆,
apa potabil√ nu apare a fi amenin≈at√. Totu∆i cele mai multe dintre
fântâni sunt la suprafa≈√ ∆i sunt vulnerabile la poluarea de la sol.
Ca atare, în România, riscurile imediate pentru s√n√tatea
oamenilor ca urmare a scurgerii par a fi minime, de∆i sunt posibile
efecte cronice asupra s√n√t√≈ii datorit√ polu√rii cu metale grele.
De asemenea, este de men≈ionat absen≈a monitoriz√rii fântânilor
private în Bozanta Mare sau a cursurilor de ap√ de la suprafa≈√ în
aval de Bozanta Mare, cu excep≈ia ora∆ului Satu Mare.
În Ungaria nu exist√ efecte pe termen lung ale acestui accident
minier asupra s√n√t√≈ii consumatorilor prin intermediul apei
potabile. Nici cianura ∆i nici metalele grele nu au fost g√site în
fântânile de adâncime din Ungaria, fântâni ce sunt bine protejate
de poluarea de suprafa≈√ ∆i unde este pu≈in probabil√
o leg√tur√ între r√ul Tisa ∆i apa din subteran. Sistemul de furnizare
al apei potabile din Ungaria nu a fost pus în pericol de poluarea
cu cianur√. Sta≈ia de tratare a apei de la Szolnok a fost oprit√ în
timpul trecerii valului de cianur√, de∆i apa tratat√ în timpul
accidentului a ar√tat concentra≈ii de cianur√ mai reduse decât
standardul ungar. Sta≈ia din Szolnok are un program adecvat
de monitorizare a apei, în scopul protec≈iei consumatorilor.
Misiunea nu a putut totu∆i s√ observe situa≈ia fântânilor private dea lungul râului Tisa.
În Iugoslavia, sistemul de furnizare a apei potabile din Becej
∆i dou√ surse private de ap√ potabil√ ce au fost examinate nu au
fost afectate de c√tre scurgerea de cianur√. Vulnerabilitatea
fântânilor adânci este redus√ deoarece este pu≈in probabil s√ existe
o leg√tur√ între râul Tisa ∆i apa de adâncime. Aceste fântâni sunt
de obicei nemonitorizate iar al≈i furnizori de ap√ potabil√ ∆i fântâni
private de-a lungul râului Tisa nu au fost vizita≈i.

Recomand√ri
Misiunea UNEP/OCHA a fost limitat√ ca durat√ si ca scop.
Rezultatele ∆i recomand√rile misiunii sunt de natur√ preliminar√,
ele trebuind a fi completate de analize detaliate realizate de c√tre
grupul de interven≈ie de la Baia Mare, înfiin≈at de c√tre comisarul
Uniunii Europene pentru probleme de mediu Margot Wallstrom.
Aceast√ analiz√, ce va fi dat√ publicit√≈ii în cursul acestui an,
se va concentra asupra impactului economic ∆i social al devers√rii
de cianur√ ∆i asupra riscurilor mineritului ∆i activit√≈ilor legate de
minerit în jude≈ul Maramure∆. Recomand√rile urm√toare din
raportul UNEP/OCHA doresc s√ mobilizeze ∆i s√ ajute autorit√≈ile
locale ∆i popula≈ia din zonele afectate în eforturile lor de a reduce
efectele negative asupra mediului datorate func≈ion√rii sectoarelor
industriale din regiune.

1. Informarea
Exist√ o nevoie sporit√ de informa≈ii obiective ∆i corecte, în special
din partea autorit√≈ilor locale ∆i din partea media. Scurgerea
produs√ ∆i misiunea în regiune au ar√tat nivelul redus de cuno∆tin≈e
al publicului cu privire la substan≈ele chimice toxice ∆i cu privire la
riscurile viitoare datorate industriei miniere ∆i industriilor conexe.
În acela∆i timp, popula≈ia din zona Baia Mare este pe deplin
con∆tient√ ca solul ∆i apa de la suprafa≈a au mai fost poluate înainte,
∆i c√ re≈eaua de conducte ce transport√ de∆euri s-a fisurat în mai
multe ocazii, dev√rsând ap√ con≈inând cianur√ în afara ariei
geografice a zonelor industriale.

2. Comunicarea
Comunicarea între autorit√≈ile locale, ONG-uri ∆i public in ceea
ce prive∆te planurile în caz de urgen≈√ ∆i m√surile de prevenire
a accidentelor este redus√. Canalele de comunicare trebuie
îmbun√t√≈ite ∆i ONG-urile ∆i alte grupuri de interes trebuie s√
contribuie la informarea popula≈iei.

3. S√n√tate
Efectele pe termen lung ale activit√≈ilor miniere asupra s√n√t√≈ii
publice, în special datorate cianurii si metalelor grele, sunt o
preocupare major√, în special în localit√≈ile Bozanta Mare ∆i Baia
Mare, deoarece pe parcursul verii sunt înregistrate probleme
datorate prafului.

4. Estimarea
La Aurul SA trebuie realizat√ o estimare complet√ a riscurilor,
pentru a cre∆te siguran≈a opera≈iilor de lucru. Un plan de urgen≈√
pentru un sistem îmbun√t√≈it trebuie realizat ∆i f√cut cunoscut
lucr√torilor ∆i factorilor de decizie locali. Responsabilit√≈ile
organiza≈ionale in ceea ce prive∆te viitoare ruperi ale barajelor
trebuie f√cute clare. Trebuiesc stabilite sisteme rapide de alarmare,
în special pentru ora∆ul Baia Mare.

5. Analiza sedimentelor
O analiz√ ulterioar√ a concentra≈iilor de metale grele în
sedimentele râurilor ∆i în special la Aurul SA este agreat√ de toate
cele trei ≈√ri, pentru a realiza o analiz√ corespunz√toare a riscurilor
pe termen lung ale scurgerii ∆i ale polu√rii cronice. Calitatea
sedimentelor a fost deja g√sit√ drept periculoas√ pentru multe
ecosisteme acvatice locale.

6. Apa potabil√
Îmbun√t√≈irile trebuie s√ includ√ realizarea de autorit√≈ile locale a
unor studii de planificare ∆i dezvoltare a unor noi surse de ap√
potabil√ (în Baia Mare ∆i de-a lungul râului Some∆) ∆i sisteme noi

de monitorizare pentru apa de la suprafa≈a solului ∆i fântâni
particulare. Trebuie realizat un inventar al tuturor surselor private
de ap√ (din România, Ungaria, Iugoslavia) ∆i un inventar al
zonelor poluate care primejduiesc apa din subteran, de la
suprafa≈√ ∆i apa potabil√ (întregul bazin al râului). Este necesar√
constituirea de surse de ap√ potabil√ pentru cazurile de urgen≈√,
efectuarea unui studiu asupra s√n√t√≈ii popula≈iei în zonele
afectate ∆i un proces de monitorizare a bolilor cauzate de
poluarea apei. Nu în ultimul rând, sistemele de alimentare cu ap√
potabil√ pentru gospod√riile private din jude≈ul Maramure∆ trebuie
schimbate cu sisteme publice de furnizare a apei, înso≈ite de
sisteme de tratare a de∆eurilor.

7. Biodiversitate
Monitorizarea interna≈ional√ a efectelor pe termen lung a devers√rii
de cianur√ asupra biodiversit√≈ii, în special p√s√ri, mamifere ∆i
vegeta≈ia acvatic√, este încurajat√.

8. Industrii locale
Este necesar√ realizarea un studiu asupra activelor ∆i asupra
managementului riscului pentru toate exploat√rile miniere ∆i
industriile conexe din ora∆ul Baia Mare ∆i din tot jude≈ul
Maramure∆. Lacurile con≈inând de∆euri toxice sau alte lichide
nocive trebuie s√ posede sisteme de drenaj pentru prevenirea
supraînc√rc√rii ∆i a ruperii barajelor. Fabricile ce utilizeaz√ cianur√
trebuie s√ acorde aten≈ie special√ preg√tirilor pentru situa≈ii de
urgen≈√, comunica≈iilor publice ∆i monitoriz√rii speciale ∆i
inspec≈iei de c√tre autorit√≈i.

9. Economia local√
Implica≈iile pe termen lung ale scurgerii ∆i a altor activit√≈i
poluante în regiune trebuie s√ fie estimate. Jude≈ul Maramure∆
prezint√ o mare importan≈√ pentru România datorit√ sectorului
minier. Dar activitatea industrial√ în acest jude≈ poate crea
probleme de mediu în aval în sectoarele de activitate dependente
de mediu: pentru pescuit, turism, agricultur√, ∆i alte activit√≈i
economice. Mul≈i muncitori ∆i firme din regiune sunt îngrijora≈i de
pierderea pie≈elor, ca urmare a pierderii imaginii produselor în
urma scurgerii (de exemplu, frica consumatorilor de produse
contaminate).

10. Planuri regionale
Exist√ o nevoie sus≈inut√ pentru o politic√ managerial√ complet√
pe termen lung în domeniul mediului ∆i de o politic√ de dezvoltare
economic√ pentru jude≈ul Maramure∆ ∆i toat√ aria de curgere
a râului Tisa. Aceast√ politic√ trebuie s√ aib√ în vedere mineritul
∆i industriile adiacente, alte activit√≈i economice, dezvoltarea
economic√ inter-regional√, biodiversitatea, nevoile sociale ∆i
îmbun√t√≈irea cooper√rii si suportului interna≈ional.

11. Obiective interna≈ionale
România trebuie s√ devin√ semnatar√ a Conven≈iei UN/ECE cu
privire la efectele interna≈ionale ale accidentelor industriale.
Este necesar de asemenea un sistem interna≈ional pentru stabilirea
r√spunderii ∆i compensa≈iilor legate de astfel de scurgeri ∆i de
efectele lor. Mai mult decât atât, este necesar dialogul intensiv ∆i
continuu între membrii industriei miniere ∆i guverne pentru a
ajunge la practici mai sigure în minerit. Aceste ini≈iative sunt cu
atât mai necesare în acele industrii ce folosesc rezervoare
con≈inând substan≈e toxice periculoase cum ar fi cianura.
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