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RAPORT
CU PRINCIPALELE REAlIZARI ALE
AGENTIEI NATIONALE PENTRU RESURSE MINERALE
IN PERIOADA 01.01.2013 - 31.12.2013

Activitatea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale s-a

desfa~urat

in aceasta

perioada in baza H.G. nr.1419/2009. Aceasta activitate a avut la baza legislatia
specifica In domeniul petrolului, a substantelor minerale utile solide} apelor minerale
~i

geotermale ~i s-a desfa~urat conform Legii petrolului nr. 238/2004, Legii minelor nr.

85/2003 precum
1

~i

a normelor de aplicare a celor doua legil a probate prin H.G. nr.

2075/2004 respectiv H.G. nr. 1208/2003.
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Tn anul 2013, activitatea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale s-a desfa~urat
sub semnul abordarii politidlor si strategiilor in domeniul explorarii} exploatarii
valorificarii} precum
~i

~i

~i

conservarii resurselor minerale in acord cu legislatia europeana

cu practicile mondiale in domeniul resurselor minerale.
Tn perioada analizata} Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a actionat atat in

vederea ducerii la Indeplinire a sardnilor
actelor normative mentionate} cat

~i

~i

responsabilitatilor care Ii revin} conform

in vederea indeplinirii prevederilor Programului

de guvernare, In urmatoarele directii principale:
Romaniei;

cre~terea

gradului de

cunoa~tere

geologica a resurselor minerale ale

- dezvoltarea durabila

~i

exploatarea rationala reglementata a resurselor,

tinand seama ca majoritatea acestora sunt neregenerabile;
- conservarea resurselor/rezervelor pentru care a fost oprita exploatarea in
vederea posibilei reluari a activitatii in viitor;
- utilizarea fondului geologic (organizarea

~i

completarea bazei de date

geologice) pentru dirninuarea cheltuielilor de cercetare viitoare;
- promovarea unor tehnologii de exploatare adecvate tipului de substanta
exploatabila, cu performante economice

~i

cu impact minim din punct de vedere

ecologic, socia I ~i geologic;
- impunerea unor conditii privind responsabilitatea operatorilor economici in
legatura cu daunele provocate avutului public

~i

privat, ca urmare a exploatarii de

agregate din albiile minore ~i/sau majore ale raurilor, precum ~i a exploatarii in
cariere, in vederea reducerii efectelor negative rezultate prin folosirea de tehnologii
de exploatare ~i impu~care neaprobate ~i prin transportul sterilului ~i utilului pe
drumurile publice, fara aprobarile necesare; de asemenea, pentru evitarea aparitiei
fenomenelor de alunecare, s-au dispus masuri pentru asigurarea stabilitatii halzilor ~i
protejarea eventualelor constructii civile/industria Ie din zona;
- pregatirea pentru ofertare de noi perimetre rniniere

~i

petroliere, diversificarea

utilizarii resurselor minerale.
- cooperarea internationala 'In domeniu pentru identificarea de noi modalitati de
extraqie a substantelor minerale utile (gaze Ie combustibile asociate zacamintelor de
huila din bazinul minier

Petro~ani,

gazele neconventionale);

- corelarea cadrului juridic al valorificarii substantelor minerale cu legislatia
generala privind proprietatea

~i

reglementarile specifice existente in Uniunea

Europeana ~i 'In tarile cu experienta ~i potential petrolier ~i minier.
Tn vederea realizarii obiectivelor mentionate mai sus, activitatea A.N.R.M., bazata
pe atributiile ~i responsabilitatile ce Ii revin conform prevederilor Legii minelor nr.
85/2003 ~i Legii petrolului nr. 238/2004, a constat in:
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A. INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR ~I RESPONSABILITATILOR CE
PREVEDERILOR LEGII MINELOR NR.85/2003

n REVIN

CONFORM

B. INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR ~I RESPONSABILITATILOR CE
PREVEDERILOR LEGII PETROLULUI NR.238/2004

n REVIN

CONFORM

C. INSPECTIA ~I SUPRAVEGHEREA ACTIVITATILOR MINIERE DE
EXPLORARE ~I EXPLOATARE A RESURSELOR/REZERVELOR MII\JERALE
D. ACTIVITATEA DE TEHNOLOGIE INFORMATICA
E. INDEPLINIREA OBIECTIVELOR CE II REVIN AGENTIEI NATIONALE PENTRU RESURSE
MINERALE DUPA INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA
F. IMPLEMENTAREA PROGRAME ATRIBUITE A.N.R.M. TN CADRUL ACORDURILOR DE
IMPRUMUT BIRD (BANCA MONDIALA) ~I A ACORDURILOR DE ASISTENTA
FII\JANCIARA NERAMBURSABILA DIN CADRUL FACILITATILOR GLOBALE DE MEDIU
(F.G.M.)
G. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA
Realizarile A.N.R.M. din perioada analizata se prezinta astfel:

A. Indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce ii revin conform prevederilor Legii
minelor nr.85/2003

A.i. Aprobarea si eliberarea actelor de concesiune
Tn acest domeniu, activitatea A.N.R.M. s-a desfa~urat avand In vedere aplicarea
prevederilor legale In domeniul concesiunilor miniere, respectiv darii In administrare,
activitatea constand In acordarea de permise (de prospectiune sau de exploatare) ~i
de licente de explorare/exploatare.
Astfel, In perioada analizata, pentru activitatea de prospectiune s-au acordat 11 de
permise de prospectiune, din care 8 pe programul de cercetare al M.E.
Tn vederea concesionarii activitatilor miniere pe baza de licente, s-a Incheiat
procedura de concesionare a activitatilor miniere de explorare prin concurs public de
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oferte pentru rundele 78, 79, 80, 81, 82 ~i 83

(In total 33 perimetre) urmand ca

perimetrele cuprinse In runda 84 sa fie finalizata, conform procedurii.
Tn domeniul concesionarii

activitatii de explorare, In perioada analizata s

au negociat ~i eliberat 37 licente de explorare din care 34 prin oferta
publica

~i

3 prin dare In administrare.

Tn domeniul concesionarii activitatii de exploatare, In perioada analizata, au
fost verificate documentatiile aferente obtinerii a 33 licente de exploatare, din ca re
s-au negociat

~i

eliberat 32 licente de concesiune pentru exploatare ca urmare a

finalizarii lucrarilor de explorare

~i

1 licenta de dare In administrare pentru

exploatare.
La 31.12.2013, un numar de 450 licente de concesiune pentru exploatare se
afla In curs de avizare/reavizare la ministerele cu atributii In domeniu, din care 84
licente sunt In procedura de consultare publica

~i

avizare.

Tn aceasta perioada s-au aprobat:
- 18 transferuri de licente de explorare/exploatare;
- 6 acorduri de asociere;
- 5 decizii de Inceta re
- 7 ordine anulare licente de concesiune;

A.2. Avizarea activitatilor de explorare si exploatare a substantelor minerale utile
Tn acest domeniu, In perioada de raportare s-au desfasurat urmatoarele activitati:
- avizarea unui numar total de 122 programe de explorare, din care:
- 63 pentru ape minerale,
- 59 pentru resurse minerale solide.
- verificarea a 33 de rapoarte finale de explorare pentru resurse minerale
solide ~i ape minerale, cu calcul de resurse/rezerve, pentru obtinerea licentelor de
exploatare;
- Intocmirea a 45 de Incheieri privind verificarea ~i Inregistrarea resurselor /
rezervelor de substante minerale utile (24 resurse rninerale solide, 19 ape minerale ~i 2
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namoluri terapeutice);
- e Iabo ra re a a 81 de acordu ri de confidentialitate ~ i licente de utilizare a datelor;
- verificarea a 1382 propuneri de perimetre noil In faza de solicitarel pentru
obtinerea a 11 permise de prospectiune l a 882 permise de exploatare l a 37 licente
de explorare din care 34 concesionare ~i 3 dare In administrare, ~i a 33 licente de
exploatare din care 32 concesionare

~i

1 dare In administrare;

- eli be ra rea a 53 avize pentru arnplasamente de investitii;
B. Indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce revin conform prevederilor Legii
petrolului nr.238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Directia Generala Gestionare, Evaluare ~i Concesionare Resurse/Rezerve Petrol
(DGGECR/RP) raspunde de organizarea, coordonarea ~i Indrumarea activitatilor de
promovare a ofertelor

~i

negocierea actelor juridice de concesiune, avizare

activitatilor specifice din domeniul cercetarii geologice
resurselor petroliere, precum

~i

de organizarea

~i

~i

~i

eVidenta

exploata rii, gestionarea

administrarea bazei nationale de

date.
Pentru Indeplinirea atributiilor, In anul 2013, activitatea directiei s-a concretizat, In
principal, prin urmatoarele:
B.1. Aprobarea si eliberarea acordurilor petroliere si a permiselor de prospectiune

Seetorul petrolier, beneficiind de un eadru legal guvernat de Legea petrolului nr.
238/2004, Normele Metodologice de aplieare a Legii petrolului nr. 238/2004 aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 2075/2004, eu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i
Instruetiunile tehnice aprobate prin ordine ale

pre~edintelui

Agentiei Nationale pentru

Resurse Minerale, a Inregistrat In perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 urmatoarele
rezultate:
- aprobarea, prin hotarare a Guvernului, a 3 acorduri de concesiune pentru
peri metre de explora re, dezvoltare ~i exploatare, adjudecate, negociate ~i Incheiate,
ca urmare a organizarii rundei a X-a/2009 de apel public de oferta;
- aprobarea, prin hotarare a Guvernului, a Actului aditional nr. 3 la Aeordul de
concesiune de explorare, dezvoltare

~i

exploatare pentru perimetrul XIX Neptun;
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- emiterea a

14 ordine de transfer a drepturilor dobandite ~i obligatiilor

asumate prin 6 acorduri de concesiune pentru perimetre de exploatare-dezvoltare ~i
prin 8 acorduri petroliere de concesiune pentru perimetre de explorare, dezvoltare,
exploatare;
- emiterea ~i publica rea unei decizii de Tncetare pentru acordul de concesiune a
perimetrului de exploatare-dezvoltare PVII - 15 Go~tilele, Tn conformitate cu
prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modifidirile ~i completarile ulterioare.
Tn scopul asigurarii derularii operaliunilor petroliere de dezvoltare ~i exploatare
in cele 432 de perimetre concesionate, in conformitate cu prevederile legislaliei
aplicabile, au fost intreprinse urmatoarele principalele activitali:
• analiza realizarii programelor operatiunilor petroliere avizate pentru anul

2013

~i

a programelor propuse pentru anul 2014 aferente

fa. zonelor de

productie apartinand OMV Petrom S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Amromco
Energy, Aurelian Oil & Gas, Raffels S.R.L., Foraj Sonde Videle, precum

~i

altor

alte firme care operaza in Romania;
• analiza a 39 studii de evaluare a resurselor geologice/rezervelor de petrol ~i
de fezabilitate a exploatarii pentru unele zacaminte comerciale, aflate Tn
concesiunea companiei OMV Petrom S.A., Tn vederea confirmarii acestora Tn
cadrul ~edintelor Comisiei de confirmare a resurselor ~i rezervelor de petrol,
constituita prin Ordin al Pre~edintelui A.N.R.M., dintre care pentru 35 studii s
au Tntocmit ~i emis acte de confirmare (Tncheieri) ~i pentru 4 studii s-a amanat
confirmarea.
• analiza a 36 studii de evaluare a resurselor geologice/rezervelor de petrol ~i
de fezabilitate a exploatarii pentru unele zacaminte comerciale, aflate Tn
concesiunea companiei S.N.G.N. ROMGAZ S.A., in vederea confirmarii acestora
in cadrul ~edintelor Comisiei de confirmare a resurselor ~i rezervelor de petrol,
constituita prin Ordin al

Pre~edintelui

A.N.R.M'I dintre care pentru 32 studii s

au Tntocmit ~i emis acte de confirmare (Tncheieri)1 pentru 3 studii s-a amanat
confirmarea ~i 1 studiu a fost respins.
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B.2. Reglementarea activitatilor de explorare, dezvoltare-exploatare si exploatare a
hidrocarburilor

Tn acest domeniu, Tn perioada de raportare au fost desfa~urate urmatoarele activitati:
au fost examinate documentatiile privind transferul a 14 concesiuni petroliere,
aprobate prin ordine ale pre~edintelui A.N.R.M.;
a fost analizata

0

documentatie privind initierea ~i aprobarea, prin hotarare a

Guvernului, a unui act aditional la acordul de concesiune de explorare, dezvoltare ~i
exploatare pentru perimetrul XIX Neptun;
au fost analizate documentatii tehnice ~i emise 838 avize privind operatiuni
petroliere dintre care:
- 47 avize privind programul lucrarilor de explorare geologica pentru anul 2013
pentru firmele de petrol care au Tn concesiune perimetre dezvoltare-exploatare sau de
explorare-dezvoltare-exploatare;
- 124 avize pentru saparea sondelor de cercetare sau exploatare;
- 14 avize modificare amplasament sau obiectiv a unor sonde;
- 3 avize pentru adancirea unor sonde de cercetate;
84 acorduri pentru Tnceperea lucrarilor de abandonare a unor sonde cu caracter
de explorare sau exploatare;
- 338 avize pentru abandonarea unor sonde cu caracter de explorare sau
exploatare;
- 13 avize pentru ridicarea abandonarii sondelor de titei ~i gaze;
- 9 avize pentru transformarea sondelor de exploatare a petrolului Tn sonde de
injectie reziduala sau tehnologica;
- 33 avize pentru efectuarea de prospectiuni seismice ~i geochimice;
- 8 avize pentru modificarea programului sau prelungirea termenului de executie a
achizitiei seismice;
- 46 avize privind trecerea In exploatare definitiva;
- 82 avize privind trecerea Tn exploatare experimentala;
- 14 avize privind ridicarea conservarii sondelor de explorare;
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- 23 avize pentru alte diferite operatiuni petroliere In sondele de cercetare.

B.3. 5ituatia comparativa cu anul 2012

Directia Generala Gestionare Evaluare
fost concentrata in anul 2013 pe

activita~i

~i

concesiune, actelor aditionale

~i

Concesionare Resurse/Rezerve Petrol a

privind aprobarea acordurilor petroliere de

a ordinelor de transfer a drepturilor dobandite

~i

obligatiilor asumate prin acordurile de concesiune pentru perimetre de exploatare
dezvoltare

~i

acorduri petroliere de concesiune pentru peri metre de explorare,

dezvoltare, exploatare, respectiv verficarea

~i

opera~iunilor

monitorizarea

petroliere

executate de titulari.

In domeniul

reglementarii opera~iunilor petroIiere de dezvoltare ~i exploatare In

perimetrele concesionate au fost emise un numar de 838 de avize pentru diferite
operatiuni petroliere, in

cre~tere

cu cca. 38%, comparativ cu anul 2012.

Tn domeniul gestionarii resurselor geologice ~i rezervelor de petrol au fost
desfa~urate

activitati de verificare

~i

Inregistrare a resurselor

~i

rezervelor de petrol. Au

fost omologate, prin comisia de confirmare a resurselor geologice
volume de resurse geologice

~i

~i

rezervelor de petrol,

rezerve de titei, gaze asociate, gaze libere

~i

condensat,

confirmate prin cele 67 Incheieri emise de A.I\I.R.M., permitand astfel continuarea
activitatilor de exploatare a zacamintelor comerciale de hidrocarburi.

Prin ordinele de transfer initiate
performante, precum Exxon Mobile

~i

~i

aprobate, A.N.R.M. a permis companiilor

Repsol, deschiderea spre investitii In cercetarea

unor perimetre de explorare de mare adancime, In platoul continental al Marii Negre

~1

on-shore.
C. IN5PECTIA 51 5UPRAVEGHEREA ACTIVITATILOR MINIERE DE
EXPLORARE 51 EXPLOATARE A RE5UR5ELOR/REZERVELOR
MINERALE.

Directia Generala Inspectie

~i

Supraveghere Teritoriala a Activitatilor Miniere

~i

a

Operatiunilor Petroliere este directia generala din cadrul A.N.R.M. care raspunde de
organizarea

~i

respectarea

de catre titularii

coordonarea

activitatilor de
permiselor,
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control,

licentelor

supravegheaza
~i

~i

asigura

acordurilor petroliere a

prevederilor din Legea minelor nr. 85/2003 ~ i Legea petrolului nr. 238/2004, a altor
acte normative referitoare la cercetarea geologica, exploatarea zc3camintelor de
substante

minerale

activitatilor

miniere

~i

utile,

proteqia

~i

operatiunilor

a

refacerea
petroliere,

mediului

In

precum

~i

urma
a

executarii

operatiunilor

petroliere de exploatare a Sistemului l\Jational de Transport al Petrolului ~i transferul
petrolului prin terminalul petrolier.
Directia Generala Inspectie

~i

Supraveghere Teritoriala a Activitatilor Miniere

Operatiunilor Petroliere are In coordonare, pe langa cele

~i

a

19 Compartimente de

Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale situate In localitatile Baia Mare, Bra$ov,
Caransebe$, Campulul1g Moldovenesc, Cluj, Craiova, Deva, Miercurea Ciuc, Oradea,
Pite~ti, Ploie~ti, Timi~oara,
Targovi~te,

Targu Jiu, Alba lulia, Bacau, Bistrita, Constanta, Galati

~i

urmatoarele compartimente:

1. Compartimentul de control si supraveghere teritoriala;
2. Compartimentul de taxe, tarife ~i redevente m iniere ~i petroliere;
3. Compartimentul de control pentru protectia ~i refacerea mediului.
desfa~oara

Activitatea Compartimentelor de Inspectie Teritoriala se
atributiilor specificate In

fi~ele

conform

de post individuale, programelor trimestriale, cu

respectarea legislatiei specifice In domeniul minelor ~i petrolului.

c.1. Avizarea, controlul si supravegherea activitatilor de explorare si
exploatare.

Principalele activitati ale D.G.I.S.T.A.M.O.P. , conform atributiilor ce Ii revin In
aplicarea prevederilor Legii minelor nr. 85/2003 ~i Legii petrolului nr. 238/2004, sunt:
- autorizarea Inceperii activitatilor miniere;
- instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologica

~i

avizarea perimetrelor

de protectie sanitara pentru ape subterane, ape geotermale, namoluri ~i turbe
terapeutice;
- atestarea persoanelor juridice care au competenta tehnica de a executa
lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului ~i a celorlalte resurse
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minerale, de expertiza re ~j de Intocmire a documentatiilor aferente acestora ~i a
persoanelor fizice care Intocmesc documentatii ~i/sau executa lucrari de cercetare
geologica

~i

de expertizare;

- aviza rea metodelor de exploatare-cadru In mine ~i In cariere/balastiere;
- avizarea planurilor de Incetare a activitatllor miniere de exploatare sau
explorare;
- aprobarea Intreruperii temporare a activitatii miniere pentru

0

perioada mai

avizarea/ridicarea

abandonarii

mare de 60 zile;
- aprobarea modificarii productiilor anuale;
- avizarea permiselor de exploatare;
-

avizarea

sistarii/conservarii/abandonarii

sondelor de exploatare petrol ~i gaze;
- avizarea consumurilor tehnologice lunare;
- restituirea/reportarea garantiei financiare pentru refacerea mediului;
- avizarea planuri/or de gestionarea

de~eurilor

;

analizarea ~i formula rea punctelor de vedere referitoare la reclamatii/sesizari
privind exploatarea ilegala, nerespectarea licentelor/permiselor;
- avizarea programelor anuale de exploatare ;
- programe/rapoarte de activitate compartimente de inspectie teritoriala;
Intocmirea rapoartelor centralizate privind taxele miniere/redeventele
miniere

~i

petrolier;
controlul

respectarii

de

catre

titulari

a

prevederilor

din

licente/premise/acorduri, precum ~i a celor din normele ~i instructiunile din domeniu;
-

participarea

efectiva

la

realizarea

actiunilor,

precum

~i

la

analiza

evenimentelor din domeniile prospectiune, explorare ~i exploatare a resurselor
minerale;
- Intocmirea notelor ~i rapoartelor de sinteza privind activitatea de control a
activitatilor miniere ~i operatiunilor petroliere;
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- urmarirea
redevente10r

~i

verificarea productiei de resurse minerale pentru calcularea

datorate

dHre

bugetulde

stat,

de

catre

titularii

licentelor/permiselor/ acord u rilor.
Speciali~tii

din cadrul compartimentelor de inspectie teritoriala colaboreaza ~i

participa la actiuni de control comune cu autoritatile teritoriale de gospodarire a
apelor, de protectie a mediului ~i de protectie a muncii ~i urmaresc aplicarea
masurilor stabilite pentru protectia

~i

refacerea mediului, in cursul

~i

dupa terrninarea

act ivitati i.
Activitatea

desfa~urata

in anul 2013 de catre D.G.I.S.T.A.M.O.P. s-a concretizat in:

Eliberarea unui numar de 839 avize, dupa cum urmeaza:
pentru programe anuale de exploatare, metode cadru, planuri de incetare a
activitatii, planuri de gestionare a de~eurilor:

•

96 pentru carbuni,

•

10 pentru minereuri,

•

85 pentru ape subterane,

•

221 pentru roci utile;

pentru programe anuale de exploatare, sistari, conservari, abandonari
abandonari de sondede petrol
•

427 pentru titei

Cornpartirnentul
tehnice

~i

~i

~i

gaze, precum

~i

~i

ridicari de

consumuri tehnologice lunare:

gaze.

Control

~

i Supraveghere

Teritoriala

verifica

documenta'~iile

promoveaza spre aprobare permisele de exploatare a rocilor utilizabile in

construct ii, acumularilor de turba

~

i aurului din aluviuni. Numarul permiselor de

exploatare, eliberate in perioada analizata, a fost de 882.
Acest compartiment

din cadrul A.I\I.R.M. propune autorizarea inceperii

operatiunilor petroliere ~i a activitatilor miniere prevazute de acordurile
petroliere/licentele de concesiune.
Autorizarile pentru inceperea activitatilor miniere, eliberate in cursul anului 2013} au
II

fost Tn numar de 32 pentru lucrarile de explorare.
Compartimentul Control ~i Supraveghere Teritoriala propune instituirea de perimetre
de protectie hidrogeologica pentru zacamintele de ape subterane, de namoluri ~i de
turbe terapeutice ~ i avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara. Astfel, Tn
cursul

anului

2013,

s-au

emis

4

avize

pentru

perimetre

de protectie

hidrogeologica ~i sanitara.
De asemenea, acest compartiment aproba Tntreruperea activih~tilor miniere ~ i a
operatiunilor petroliere pe 0 perioada care depa~e~te
perioada

analizata,

au

fost

aprobate

147

de

60 de zile. Tn acest sens, Tn
solicitari

de

Intrerupere

a

activiHHiilor miniere.
Tn

cadrul

verificarea
aprobare

Compartimentului

documentelor
atestarea

~i

Control

prevazute

competentei

de

Supraveghere Teritoriala se efectueaza
actele

tehnice

normative

~

i se

a persoanelor juridice

propune

spre

care intocmesc

documentatii ~i/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a
petrolului ~ i a resurselor minerale, precum ~ i a persoanelor fizice care Intocmesc
documentatii ~i/sau executa lucrari de cercetare geologica ~i de expertizare. Astfel, In
cursul anului 2013, au fost emise 294 certificate de atestare (94 pentru persoane juridice
~i

200 pentru persoane fizice).
Compartimentul

Control ~ i Supraveghere Teritoriala avizeaza Incetarea definitiva
~i

sau tempora ra a operatiunilor petroliere

a activitatilor miniere, In conditHle legis/atiei

in domeniu. Astfel, in perioada analizata, au fost emise 4 avize pentru inchiderea
minelor/carierelor ~i 1.100 de acorduri pentru abandonare sonde hidrocarburi.
De asemenea, Compartimentul Control ~i Supraveghere Teritoriala a emis Tn anul 2013
un numar de 35 de avize certificare consumuri tehnologice lunare, 8 avize ridicare
abandonare, 3 avize sapare sonde ~i 3 acorduri de ardere la co~.
Compartimentele de Inspectie Teritoriala controleaza respectarea de catre titulari
a prevederilor din licente ~i permise miniere ~i permise ~i acorduri petroliere, precum ~i
a celor

din

normele

si

instructiunile

impunerea acestora.
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din

domeniu

~i

dispun

masuri

pentru

De asemenea, acestea urmaresc ~i verifica productia de resurse minerale pentru
calcularea

redeventelor

de

datorate

acordurilor/permiselor petroliere;

titularii

colaboreaza

licentelor/permiselor
cu

organele

miniere

~i

de specialitate ale

Ministerului Finantelor Publice In vederea platii redeventelor de catre operatorii
economici.
Tn exercitarea activitatii de contro" colaboreaza cu autoritatile teritoriale de protectie
a mediului ~i urmaresc aplicarea

masurllor stabilite pentru protectia ~i refacerea

mediului, In cursul ~i dupa terminarea activitatilor miniere.
Totodata, avizeaza proiectele tehnice de Inchiderea minelor/carierelor ~i urmaresc
Indeplinirea obligatiilor rezultate din planul de Incetare a activitatii miniere.
Tn activitatea de

control,

compartimentele

teritoriale

constata

~i

notifica

nerespectarea prevederilor legale, prin acte de control ~i note de constatare. Tn
aceste cazuri, dispun suspendarea ~i ordona slstarea activitatilor minlere executate Tn
afara perimetrului instituit, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum ~i a
celor care prin modul de desfa~urare pot conduce la exploatarea In afara sigurantei
zacamintelor, pierderi nejustificate de rezerve ori la degradarea zacamintelor, pana la
Tnlaturarea cauzelor care Ie-au produs.
Tn anul 2013, s-au desfa~urat activitati miniere ~i operatiuni petroliere la un numar
total de 2.451 de objective. Numarul total de obiective de explorare/exploatare a
resurselor minerale, controlate In perioada analizata, este de 2.166 In 1.316 actiuni

de control.
Pentru

nerespectarea

prevederilor

legale

s-au

aplicat

86

sanctiuni

contraventionale, concretizate In amenzi cu valoare totala de 1.376.000 lei (din care
1.156.000 lei pe Legea minelor nr. 85/2003
238/2004). Totodata, s-au acordat 155

~i

220.000 lei pe Legea petrolului nr.

de avertismente ~i s-au formulat 32

denunturi penale pentru executarea de activitati miniere fara aprobarile necesare
conform prevederilor legislatiei Tn domeniul resurselor minerale.
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C.2. Urmarirea si raportarea achitarii taxelor si redeventelor aferente Legii
petrolului si Legii minelor
Verifiearea

~i

actualizarea lunara a redeventelor petroliere

~i

miniere, raportarea

trimestriala a redeventelor ~i raportarea anuala a taxelor miniere ~i urmarirea incasarii
acestora la bugetul de stat se fae prin Compartimentele de Inspectie Teritoriala ~i prin
compartimentul de la sediul central al A.N.R.M'I prin eentralizarea datelor.
Situatia Incasarilor la bugetul de stat rezultate din redevente petroliere ~i miniere,
l

din taxe miniere

~i

tarife, In anul 2013, se prezinta astfel:

milioane lei

TIP DE TAXA

Redevente petroliere,
~i miniere
, Legea petrolului
Legea minelor
Taxe miniere ~i tarife
I

TOTAL

DATORATA

INCASATA

RESTANTA

1.225,58
219,4
26,34
1.471,32

1.225,55
182,34
24,04
.431,93

0,03
37,06
2,30

I

I

~y,39*

*) Restantele la plata redeventelor miniere Inregistrate la societatile

~i

complexul

energetic aflate In subordinea Ministerul Economiei In anul 2013, In valoare de 12 /52
milioane de lei reprezinta 33 /78% din valoarea restanta a redeventelor, de 37,06
l

milioane de lei.
Pentru recuperarea sumelor restante, datorate bugetului de stat, A.N.R.M., prin
Compartimentele de Inspectie Teritoriala, a transmis Directiilor Generale ale Finantelor
Publice Judetene situatii detaliate privind Incasarile din

redevente ~i taxe, evidenta

debitorilor, notificarile facute catre toate companiile datornice

~i

aplicarea sanctiunilor

In eonformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, eu modifidlrile ~i completarile ulterioare.
Tn anul 2013, s-au Incasat la bugetul de stat 1.431,93 milioane de lei,
reprezentand redeventele petroliere

~i

miniere, taxele miniere
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~i

tarifele rezultate din

activitatea operatorilor economici, desfa~urata In baza Legii petrolului nr. 238/2004 ~i a
Legii minelor nr. 85/2003.
Redeventele petroliere Incasate la titei ~i gaze naturale au Inregistrat
de~i s-a

0 cre~tere,

diminuat productia de titei, ca urmare a cre~terii valorii productiei la gazele

naturale al caror pret de valorificare a crescut. Redeventele miniere datorate ~i Incasate
au scazut In anul 2013 fata de anul 2012 ca urmare a scaderii cantitatilor la majoritatea
substante minerale exploatate. Gradul de recuperare a sumelor datorate bugetului de
stat a scazut

u~or

fata de anul 2012, acesta fiind de circa 97,32%.

C.3. Activitatea de protectie s i refacere a mediului aferenta lucrarilor de
explorare/exploatare a resurselor/rezervelor minerale.

Compartimentul Control ~i Protectia Mediului analizeaza ~i evalueaza documentatiile
privind protectia

~i

refacerea mediului, Intocmite de operatorii economici

~i

avizate

conform legii, In vederea negocierii licentelor de concesiune pentru explorare/exploatare a
resurselor minerale.
Astfel, In anul 2013 au fost evaluate 88

documenta~ii

de mediu din care:

- 43 documentatii pentru licente de explorare;
- 45 documentatii pentru licente de exploatare pentru activitatiile miniere.
Tn conformitate cu specificatiile din Procedura de aprobare a permiselor de exploatare,
specialiali~tii

Compartimentului Control~i Protectia Mediului verifica documentatia pentru

refacerea mediului, avizele emise de catre autoritatile competente ~i garantia financiare
pentru refacerea mediului depuse pentru obtinerea permiselor de exploatare.
Compartimentul Control

~i

Protectia

Mediului verifica

modul de stabilire a

garantiei financiare aferente planului de refacere a mediului ~i urmare~te depunerea
~i

restituirea acesteia, In situatia In care

~

i-au Indeplinit obligatiile asumate In actele de

concesiune.
Garantiile financiare pentru refacerea mediului depuse de operatorii econornici
care desfa~oara activitati miniere, Tn anul 2013, sunt In valoare de 8.913.637,40 lei, iar
IS

garantiile financiare pentru

refacerea mediului restituite operatorilor economici care

au executat lucrari de refacere a mediului afectat de activitatile miniere de explorare
si/sau exploatare sunt Tn valoare de 2.573.326,90 lei.
Tn

baza

Ordinului

comun

al

M.M.P.-

M.E.C.M.A.-

A.N.R.M.

2042/2934/180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea

nr.

planului de

gestionare a de~eurilor din industiile extractive ~i a normativului de continut al acestuia,
Tn cursul anului 2013, au fost emise
de~eurilor prezentate

118 avize la

documentatiile de gestionare a

de catre operatorii economici care au obtinut licente de

exploatare.
Participarea speciali~tilor din cadrul Compartimentului

Control ~i Protectia

Mediului, la ~edintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ca membrii ai
Comitetului Special Constituit In baza H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri ~i programe.

D. ACTIVITATEA DE TEHNOLOGIE INFORMATICA
Tn perioada analizata activitatea de tehnologie informatica a constat din
urmatoarele actiuni:
administrarea bazelor de date pentru hidrocarburi ~i substante minerale
solide;
Tntocmirea de rapoarte conform solicitarilor diferitelor organisme de sinteza;
gestionarea programelor de securitate a datelor{antivirus, firewall, etc.);
gestionarea paginii Web a A.N.R.M., administrare, completare, dezvoltare ~i
actualizare permanenta;
implementarea procedurilor de achizitii publice, negocierea ~i finalizarea
contractelor specifice IT: Servicii de rntretinere tehnica de calcul ~i retea, antivirus,
asistenta dezvoltator aplicatii Oracle;
finalizarea bazei de date OPEN Magic pentru petrol (rncarcare ~i validare date,
popularea bazei de date cu informatii din proiecte, actualizare ~i gestionare);
asigurarea activitatii de service pentru tehnica de calcul;
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testarea pietii interne ~i internationale In domeniullT;
actualizarea saptamanal a aplicatiilor specifice (LEX, NORMAN);
salvarea periodica a datelor de pe servere (backup-uri);
organizarea ~i asigurarea locatiilor teritoriale cu echipamente specifice;
accesarea fondurilor structurale pentru implementarea datelor geospatiale In
bazele de date existente;
promovarea imaginii A.N.R.M. prin organizarea materialelor ~i bro~urilor
promotionale pentru expozitii, simpozioane ~i conferinte;
- asigurarea continuitatii contractului de mentenanta a bazei de date pentru 2014.

E. TNDEPLINIREA OBIECTIVELOR CE REVIN AGENTIEI NATIONALE PENTRU RESURSE
MINERALE DUPA INTEGRAREA TN UNIUNEA EUROPEANA

E.!. STADIUL ACTIVITATILOR PRIVIND AFACERILE EUROPENE LA NIVELUL INSTITUTIEI
IN ANUL 2013

Implementarea/Monitorizarea

obligatiilor

prevazute

de

actele

normative

comunitare din sfera de activitate a A.N.R.M.

a)

Directivele 2009/54/CE ~i 2003/40/CE
Comunicarea catre Comisia Europeana (prin Reprezentanta Romaniei pe langa UE)

a listei apelor minerale recunoscute de A.N.R.M. In calitate de Autoritate Competenta
In vederea publicarii acesteia In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ~i pe site-ul oficial
DG SANCO.

E.2. Participarea la Intalniri intersectoriale si formularea contributiei A.N.R.M. In
vederea transpunerii/ implementarii unor acte normative comunitare

A.N.R.M. a formulat puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative
sau a participat la grupurile de lucru constituite In legatura cu urmatoarele acte
normative comunitare, dupa caz:
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- DIRECTIVA 2009/31/CE a PARLAMEI\JTULUI EUROPEAN ~I
CONS III ULU I din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon.
1.

Participarea in grupul de lucru constituit pentru transpunerea prevederilor

directivei in legislatia nationala realizata prin adoptarea OUG nr. 64/2011 in vederea
aprobarii acesteia prin lege.
2.

Elaborarea propunerii de procedura privind acordarea autorizatiei de

explorare in vederea stocarii, prevazuta de OUG nr. 64/2011
- DIRECTIVA 21 /2006/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN ~I
CO I\J 5 I LI U LUI din 15 martie 2006 privind gestionarea de~eurilor din industriile
extractive ~i modificarea Directivei 2004/35/CE

1. In urma asumarii, alaturi de celelalte autoritati competente, M.M.S.C. ~i
M.E. a responsabilitatilor ce deriva din cele cinci decizii ale CE emise in vederea
implementarii directivei ~i punerea lor in aplicare, ANRM a participat la elaborarea/
adoptarea prin ordine comune a legislatiei subsecvente

~i

la realizarea raportarilor

ditre Comisia Europeana.
- DIRECTIVA 2007/2/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN ~I CONSILIULUI 14 martie
2007 privind instituirea unei infrastructuri pentru informatii spatia Ie in Comunitatea
Europeana (Inspire)
1.

Participarea in

cadrului grupului constituit

pentru

dezvoltarea

unei

infrastructuri pentru informatii spatiale in Romania, IN IS, contributie la sistemul
european Inspire

~i

indeplinirea obligatilor de raportare care revin AN RM, conform

directivei.
- DIRECTIVA 2006/123/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN ~I CONSILIULUI din 12
decembrie 2006 privind serviciile pe Piata Interna
1.

Participarea la activitati legate de reteaua IMI 5 NET

~i

sistemul de informare

al pietei interne 1M I.
2.

Indeplinirea obligatiilor ce revin ANRM in legatura cu Punctul de Contact Unie

(PCU) cu privire la introdueerea in platforma a procedurilor din domeniul de activitate al
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ANRM aferent Directivei Servicii (In limbile romana ~i engleza), conform Protocolului
incheiat cu Ministerul Comunicatiilor ~i Societatii Informationale.

E.3e Reprezentare in organisme de lueru europene si elaborarea pozitiilor, proieete
europene

A.N.R.M. este reprezentata In grupul de lucru al statelor membre cu privire la
apele minerale naturale constituit pe langa DG SANCO.
A.N.R.M. este reprezentata In grupul de lucru privind materiile prime ne
energetice constituit pe langa DG ENTR.
A.N.R.M. este reprezentata In grupurile de lucru operationale 3 ~i 5 ale
Parteneriatului pentru inovare privind materiile prime ne-energetice

~i

a participat

activ la elaborarea planului de implementare.
- A.N.R.M. este reprezentata In grupul de lucru pentru schimbul de informatii
organizat de Comisia Europeana legat de directiva 2009/31/CE privind stocarea
geologica a dioxidului de carbon.
- A.N.R.M. este reprezentata In grupul de lucru privind elaborarea pozitiilor
privind actele normative legate de cadrul de reglementare privind siguranta
activitatilor offshore de prospectare, explorare ~i produqie de petrol ~i gazeL
- Partciparea la grupuri de lucru

~i

alte activitati la nivel european in leg<'Hura cu

problematica gazelor neconventionale.
- Sprijinirea derularii unor proiecte comunitare europene, In calitate de
autoritate competenta de reglementare.

E.4. Colaborarea eu institutiile abilitate in domeniul afaeerilor europene In vederea
identifidirii si asumarii aetelor normative eomunitare noi aparute si a identifiearii
aetelor normative interne eonexe

Periodic se face

0

reevaluare a regulamentelor ~i deciziilor comunitare, respectiv al

actelor normative comunitare care necesita transpunere In vederea asumarii
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acestora. Nu au fost identificate regulamente ale caror prevederi sa justifice asumarea
monitorizarii acestora de catre A.N.R.M.

E.S. Activitati in cadrul organismelor si institutiilor internationale
-

Participarea, la sediul Organizatiei Natiunllor Unite din Geneva (Elvetia), la lucrarile
celei de a noua lntalniri anuale a Forumului Interguvernamental asupra mineritului,
metalelor ~i dezvoltarii durabile, la care Romania are calitatea de menbru fondator.

-

Participarea la cea de a XXII-a Sesiuni a Comitetului pentru Dezvoltare Energetica
Durabila constituit I'n cadrul Comisiei Economice a Organizatiei Natiunilor Unite
pentru Europa, Geneva.

-

Participarea la cea de a 5-a Intalniri a Retelei Internationale de Reglementare In
domeniul captarii ~i stocarii C02 (CCS) de pe langa Agentia Inernationala a Energiei,
Paris.

-

Participarea la activitatile desfa~urate sub egida Consiliului Mondial al Energiei la
activitatile grupurilor de studii ~i ale Consiliului ~tiintific al Comitetului National
Roman.
Fata de anul 2012, s-a desfa~urat 0 activitate mai intensa pe linia elaborarii pozitiilor
In domeniul energiei, I'n legatura cu dezvoltarea cadrului de reglementare privind
siguranta activitatilor petroliere offshore la nivel european printr-o noua directiva si
participarea la elaborarea planului de implementare a Parteneriatului pentru inovare
In domeniul materiilor prime ~i a unor rapoarte de bune practici ~i politici I'n domeniul
resurselor minerale ne-energetice, actiuni ce au necesitat un efort mai mare inclusiv
prin participarea la grupurile de lucru constituite la nivelul Comisiei ~i Consiliului UE.

F. PROGRAMEIN SARCINAA.N.R.M. FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE
1. PROIECT PROPUS DE A.N.R.M. SPRE FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE IN
CADRUl PROGRAMUlUI OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOlTAREA CAPACITATII
ADMINISTRATIVE

Imbunatatirea Activitatilor de Decizie Manageriala la Nivelul A.N.R.M. prin
Asigurarea Infrastructurii Necesare
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Obiectivul proiectului consta In imbunatatirea calitatii ~i eficientei serviciilor publice
oferite de A.N.R.M prin implementarii unui Sistem Informatic Integrat care sa
permita:
•

Imbunatatirea ~i simplificarea procedurilor administrative ale A.N.R.M., atat la
nivel central cat ~i teritorial, prin dezvoltarea unui sistem de management al
calitatii ~i prin automatizarea fluxurilor de lucru ~i a circuitului documentelor,
pentru obtinerea de efecte benefice privind calitatea serviciilor oferite.

•

Reducerea duratei de livrare a serviciilor printr-o gestionare eficienta a
informatiilor privind resursele ~i rezervele minerale aflate In administrarea
A.N.R.M., inclusiv folosind harti digitale interactive.

•

Eficientizarea utilizarii resurselor institutiei prin dezvoltarea unui sistem de
gestionare a resurselor umane, materiale ~i de natura financiara

•

Cresterea nivelului de competenta a personalului din cadrul A.N.R.M., cu impact
direct asupra calitatii serviciilor oferite cetatenilor, institutiilor administratiei
publice ~i mediului de afaceri.

Stadiul de implementare: Autoritatea de Management PO DCA a aprobat cereea de

fjnantare ~i pachetului financiar aferente fi~ei de proiect, transmisa la AM PO DCA Tn
data de 27.01.2011, dar nu exista momentan finantare.

2. ACORD DE FINANTARE NR. ENER/C2/SUB/492-2012/3/SI2.647113/ 28.03.2013
PENTRU PROIECTUL IIDialoguri cu cetatenii ~i campanii de informare privind
gazele de ~ist in Romania" - DIN CADRUL PROIECTULUI PILOT "SECURITATE
ENERGETICA - GAZUL DE $IST" AL UNIUNII EUROPENE REPREZENTATA PRIN
COMISIA EUROPEANA, DIREqlA GENERALA DE ENERGIE - DIRECTIA C - SURSE
REGENERABILE DE ENERGIE, CERCETARE $IINOVARE, EFICIEI\lTA ENERGETIC2\
Obiectivul general al proiectului este lansarea In Romania a unei campanii de
informare asupra gazelor de ~ist ~i a unui dialog cu cetatenii Inainte de a lua decizia
unei potentiale exploatari industria Ie.
Obiectivul specific al proiectului este organizarea a doua dezbateri/ informari publice
- cate una pentru fiecare regiune unde sunt planificate activitatile privind gazele de
~ist - zona Barlad (judetele Vaslui, Galati ~i Bacau) ~i zona Constanta - Dobrogea

(judetul Constanta), sprijinite de 0 campanie de informare on-line catre 0 gama
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variata de parti interesate - autoritati publice centrale ~i locale, ONG-uri, publicul
larg, speciali~ti, mediul academic ~i mass-media cu privire la problema vizata 'In
vederea obtinerii unei reactii a publicului larg la proiectele planificate privind gazele
de ~ist.

Stadiul de implementare:
S-au contractat serviciile necesare pentru implementarea proiectului: servicii de
cercetare sociologica pentru realizarea unor studii cantitative ~i calitative (sondaje de
opinie ~i focus grupuri), servicii de relatii publice ~i comunicare, servicii de
consultanta - experti 'In gaze de ~ist.
S-au efectuat sondaje de opinii 'In cele doua zone ale proiectului - Barlad ?i
Constanta, 'Inainte de derularea campaniei de informare, 'In vederea identificarii ?i
validarii optiunilor preliminare avansarii 'In urmatoarea faza a programului de
comunicare - informarile publice
Dupa realizarea materialelor informative ~i a mesajelor cheie, 'In de 22.07.2013 s
a lansat site-ul web dedicat gazelor de ?ist, care contine un forum pentru consultari/
dezbateri on-line.
S-a realizat, tiparit, multiplicat ~i distribuit un ziar 'In 10.000 exemplare, precum ?i
un pliant 'In 20.000 exemplare 'In vederea diseminarii informatiilor 'In ceea ce priveste
tehnologia fracturari hidraulice, explorarea ?i exploatare gazelor de ?ist 'In cadrul
campaniei de informare In cele doua regiuni Barlad?i Constanta.
S-au furnizat informatii prin mass media locala ?i centrala catre populatie ~i s-au
efectuat intalniri cu autoritatile locale In vederea pregatirii dezbaterilor/ informarilor
pUblice.

3. ACORD DE FINANTARE NR. MIS ETC CODE 993/08.08.2013 PENTRU PROIECTUL
IIConducta de interconectare a Sistemului de transport gaze naturale din
Romania cu Sistemul de Transport gaze naturale din Republica Moldova pe
directia la~i - Ungheni" - DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL COMUN
ROMANIA-UCRAINA-MOLDOVA 2007-2013
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Obiectivul general al proiectului este de a asigura un nivel mai ridicat de securitate
energetica pentru Republica Moldova ~i pentru partea de est a Romaniei prin
diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze.
Obiectivul specific al proiectului consta In:
•

Cre~terea dezvoltarii economice $i socia Ie a zonelor urbane ~i rurale situate In

regiunile de la granita dintre Romania ~i Republica Moldova/ prin cre~terea
capacitatii ~i interoperabilitatea retelei de alimentare cu energie.
•

Tmbunatatirea sustenabilitatii $i a calitatii infrastructurii energetice In zona
tinta prin implementarea tehnologiilor moderne

•

Consolidarea cooperarii transfrontaliere Intre Romania ~i Republica Moldova,
precum ~i Tntre administratiile publice locale, In domeniul managementului
energiei $i consolidarea capacitatilor lor de a genera ~i implementa proiecte
comune prin realizarea urmatoarelor lucrari de constructii:

(i)

Constructia conductei de gaze naturale de la cuplarea In sistemul national de
transport al gazelor din Romania pana la subtraversarea raului Prut
(RomaniaL

(ii)

Subtraversarea raului Prut (obiectiv transfrontalier)

(iii) Constructia conductei de gaze naturale de la sub-traversare raului Prut pana
la cuplarea In sistemul de transport al gazelor Republicii Moldova (Republica
Moldova),
(iv) Constructia statiei de masurare a gazelor aflata In Republica Moldova

Stadiul de implementare:
Tn data de 21.08.2013 s-a semnat contractul de lucrari pentru executia conductei 
firul liniar pe teritoriul Romaniei $i Tn data de 20.08.2013 s-a semnat contractul de
lucrari pentru executia conductei - firulliniar pe teritoriul Republicii Moldova.
La finele anului 2013, s-au executat aprox. 98% din lucrarile la firul liniar al
conductei de pe teritoriul Romaniei $i aprox. 30 % din lucrarile la firul liniar al
conductei de pe teritoriul Republicii Moldova.
Achizitia lucrarilor pentru subtraversarea raului Prut este In derulare.
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G. ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARA

Finantarea cheltuielilor curente, a cheltuielilor de capital ~i a celor pentru plata
obligatiilor privind rambursarile de credite externe, respectiv rate de capital, plati de
dobanzi ~i comisioane la credite externe, a fost asigurata in mod corespunzator in
perioada 01.01.2013 - 31.12.2013, din fondurile alocate Agentiei Nationale pentru
Resurse Minerale, de la bugetul de stat.
Nivelul fondurilor alocate prin bugetul de stat in perioada 01.01.2013-31.12.2013
~i

a cheltuielilor realizate in aceasta perioada sunt prezentate in Anexa 1.
Tn conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003 ~i ale Legii petrolului nr.

238/2004, pentru actele pe care Ie elibereaza in exercitarea atributiilor, Agentia
Nationala pentru Resurse Minerale percepe tarife stabilite prin ordin al pre~edintelui
Agentiei.
Numarul de personal al A.I\J.R.M. aprobat prin HG nr. 1419/2009 este de 115
persoane, inclusiv demnitarul, total insuficient pentru realizarea tuturor sarcinilor

~i

responsabilitatilor la nivelul cerintelor date de prevederile legislatiei din domeniul
resurselor minerale. Tn anul 2013 A.N.R.M. a functionat cu un numar mediu de 95
persoane, inclusiv demnitarul.
Sintetic, situatia incasarilor la bugetul de stat rezultate din intreaga activitate a
A.N.R.M., provenite din redevente petroliere
2013

~i

~i

miniere, taxe miniere

~i

tarife in anul

cheltuielile bugetare pentru funqionarea A.N.R.M. sunt prezentate in Anexa

nr. 2. Cheltuielile din venituri exprimate in procente pentru anul 2013 sunt de 2,38 %.
Tn anul 2013, veniturile la bugetul de stat aduse ca urmare a activitatii A.N.R.M.
(provenite din redevente miniere ~i petroliere, taxe ~i tarife) au

fost de 1.431,93

milioane de lei, iar cheltuielile de la bugetul de stat pentru functionarea A.N.R.M. au
fost de 34,11 milioane de lei, respectiv 2,38% din veniturile incasate la bugetul de
stat.
Dintre obiectivele prioritare pe care Agentia Nationala pentru Resurse Minerale ~i
Ie propune spre realizare in anul 2014, mentionam:
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Activitatea pentru anlll 2014

Pentru perioada urmatoare, privind aSlgurarea securiEitii energetice a tarii,
obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, constau in
atragerea de noi investitori pentru descoperirea de noi zacaminte de hidrocarburi on
shore

~i

off-shore

~i

urmarirea explotarii eficiente existente, dezvoltarea capacitatilor

de transp0l1.
Activitatea A.N.R.M. pana in prezent a condus la realizarea unei mai bune
compatibilitati intre legislatia romaneasca din domeniul petrolului cu legislatia
europeana.
Un obiectiv imp0l1ant in activitatea curenta a ANRM este elaborarea legislatiei
secundare (instructiuni

~i

reglementari tehnice) menite sa conduca la valorificarea

rationala a rezervelor.
Un

alt obiectiv

al

Agentiei Nationale pentru

resurse

Minerale

monitorizarea derularii acordurilor petroliere convenite cu companii

este

romane~ti ~i

straine pentru perimetrele de explorare care acopera cca 70% din suprafata tarii cu
perspective petroliere, integrarea informatiilor geologice nou dobandite in fondul
national de date geologice, precum

~i

urmarirea

desIa~urarii

activitatilor in cca. 450 de

perimetre de exploatare, tinerea sub control a activitati de foraj, punere in productie a
sondelor, exploatare, abandonare,
zacamintelor

~i

cre~terea

nivelului tehnologic de exploatare al

evolutia factorului de recuperare.

Monitorizarea consecintelor activitatilor miniere asupra mediului, precum
imbunatatirea

eficacitatii

sistemului

actual

neprevazute, riposta, informarea, pregatirea

~i

de

preintampinare

a

~i

situatiilor

comunicarea situatiilor de urgenta, se

vor realiza prin dezvoltarea unui sistem informatic decizional de monitorizare a
impactului activitatilor miniere asupra mediului

~i

pregatirea pentru situatii de

urgenta;
Elaborarea unor instruqiuni privind mecanismele de constituire

~i

utilizare a

garantiei financiare pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, in
vederea asigurarii fondurilor pentru refacerea suprafetelor afectate de catre
obiectivul minier (inclusiv iazuri de decantare ~i halde de steril), precum ~i fondurilor
25

pentru perioada de monitorizare post-Tnchidere care sa conduca la reducerea
riscurilor pentru mediu, atiH in cursul exploatarii, cat
Cre~terea

~i

dupa inchiderea minei;

gradului de valorificare a resurselor minerale energetice

energetice prin organizarea de noi runde de licitatii publice;

PRE~EDINTE

Gheorghe DUTU
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~i

non

ANEXA 1

NIVELUL FONDURILOR ALOCATE PRIN BUGETUL DE STAT pANA LA 31.12.2013 ~I A
CHELTUIELILOR REALIZATE

Anul2013
bugetu I de stat
fonduri externe nerambursabile

72.735
mii lei
17.275
mii lei
ANUL 2013
Cheltuieli
Credite
bugetare
realizate
aprobate
31.12.2013
31.12.2013
72.735.000
34.113.680

INDICATOR

I

I

I

Total cheltuieli
din care:
1. Cheltuieli curente din care:
a) cheltuieli de personal
b) cheltuieli materiale ~i servicii
c) dobanzi
d) programe cu din fonduri externe
nerambursabile postaderare
2. Cheltuieli de capital
3. Rambursari de credite externe ~i
dobanzi platite

46.90%

72.661.000 •
7.019.000
1.335.000
1.000

34.043.066
6.992.234
1.170.269
90

46.85%
99.62%
87.66%
9.00%

64.306.000
70.000

25.880.473
68.390

40.25%
97.70%

2.224

55.60%

i

4.000
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Pondere

I

!

I

I

ANEXA 2
SITUATIA INCAsARILOR LA BUGETUL DE STAT DIN REDEVENTE PETROLIERE, TAXE ~I REDEVENTE
MINIERE ~I TARIFE IN ANUL - 2013

milioane lei
legea petrolului

legea minelor
TOTAL

INCASAT
ANUl
REDEVENT
EINCASATE

TOTAL

TAXE
INCASATE

REDEVENTE
INCASATE

TAXE ~I

TOTAL

CHElTUIELI DE LA
INCASARI

TOTAL

TARIFE

(7+8)

REDEVENTE

BUGETUl DE STAT
PENTRU
ACTIVITATEA
A.N.R.M.

%
(10/11)

PETROLIERE ~I
MINIERE (3+6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013

1.225,55

1.225,55

15,81

182,34

198,15

1.423,70

8,23

1.431,93

34,11
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2,38

