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COMUNICAT
Privind poluarea accidentală de la Mina Băiuț, județul Maramureș
În data de 27.03.2018, la Punctul de lucru al minei Băiuţ, comuna Băiuț, județul Maramureș,
aparținând CNMPN REMIN SA, s-a produs o deversare accidentală cu ape de mină, care au poluat
apele râului Lăpuș. Fenomenul a constat în deversarea apelor de mină neepurate provenite din galeria
BREINER a minei Băiuț, județul Maramureș, cauza probabilă fiind acumularea de apă din spatele
digului, prin pătrunderea în subteran a apelor rezultate în urma ploilor și a topirii zăpezii, perimetrul
minier având mai multe zone de surpare de mari dimensiuni. Fenomenul a generat evacuări de apă și
nămol care au afectat râul Lăpuș.
Urmare a acestui incident, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean
Maramureș, împreună cu reprezentanții Apelor Române au efectuat un control în timpul căruia au fost
prelevate probe de apă din râul Lăpuș și au fost întocmite buletine de analiză de către SGA
Maramureș. Rezultatul analizelor a arătat că apa de mină evacuată era acidă și prezenta încărcări mari
la indicatorii analizați.
În urma controlului, comisarii GNM – CJ Maramureș au aplicat o sancțiune contravențională
CNMPN REMIN SA, în valoare de 75.000 lei pentru ,,Evacuarea apelor de mină sau de zăcământ în
cursurile de apă fără asigurarea epurării corespunzătoare a acestora, astfel încât să fie respectate
limitele admise pentru evacuare în receptori naturali de suprafață,” conform Legii apelor nr.107/1996
actualizată.
Totodată, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au stabilit următoarele măsuri care vor fi
îndeplinite de CNMPN REMIN SA și SC CONVERSMIN SA:
• Monitorizarea în permanență a evacuarii apei de mină și a lucrărilor post închidere din
perimetrul Breiner și neutralizarea apelor cu var;
• Refacerea lucrărilor de închidere a digului de la galeria Breiner (cota +652m) și canalizarea
apelor de mină (termen 30.05.2018)
• Realizarea lucrărilor de investiții (stații de epurare ape de mină, de la sectoarele miniere)
prevăzute în Planul de încetare a activității la Mina Băiuț și a Programului de măsuri privind
realizarea lucrărilor pentru protecția calității apelor la mina Băiuț, punct de lucru Băiuț
(termen iunie 2019)
În data de 29.03.2018, o echipă desemnată prin Ordinul Prefectului formată reprezentanți ai AJVPS
Maramureș, ai Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură și ai Asociației de Pescuit Sportiv ”Cheile
Lăpușului” a efectuat un control în zona defileul Lăpușului, în timpul căruia s-a constatat că debitul de
apă de mină din galerie a revenit la normal, iar apa este limpede, aciditatea fiind neutralizată cu var.
În ceea ce privește mortalitatea piscicolă, au fost identificate 6 exemplare de puiet din speciile clean și
scobar, de dimensiuni 3-5 cm. Precizăm că Procedura de evaluare a pagubelor cauzate de mortalitatea
piscolă în ape de suprafață cadastrale este derulată de către AJVPS Maramureș și Agenția Națională de
Pescuit și Acvacultură.
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