ORDIN Nr. 60 din 26 martie 2009
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare,
Runda nr. 66/2009
EMITENT:
AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 8 aprilie 2009
În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 756/2003 privind
organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din
Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotarârea
Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
ART. 1
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate
competenta abilitata sa aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, organizeaza concurs public de oferte pentru concesionarea de
activitati miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.
ART. 2
Perimetrele în cuprinsul carora urmeaza a fi concesionate activitati de
explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursa minerala, sunt prevazute în
anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
(1) Ofertele redactate în limba româna vor fi depuse în doua exemplare, original si
copie, conform legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din
municipiul Bucuresti, str. I. D. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucratoare
de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin.
ART. 4
Ofertele persoanelor juridice române sau straine interesate vor cuprinde, cu
respectarea prevederilor art. 42 - 45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr.
85/2003, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificarile
ulterioare, urmatoarele documente si informatii:
I. plic exterior:
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declaratie de participare, semnata si stampilata de ofertant, fara stersaturi sau
adaugari, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei,
mentionarea perimetrului la care se refera, respectiv denumirea, pozitia din anexa la
prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost
publicate, precum si asumarea raspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor
din oferta.
Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate
topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage
descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea,
sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si
numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face
comunicarile;
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c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de
înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în
termen de valabilitate, în original;
e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în fondul geologic
national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea
ofertei; în cazul utilizarii de date si informatii publice referitoare la resurse minerale,
se va indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind detinerea legala a datelor si informatiilor incluse în fondul
geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la
elaborarea ofertei, respectiv factura emisa de Agentia Nationala pentru Resurse
Minerale si ordinul de plata sau chitanta corespunzatoare, precum si acordul de
confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între
ofertant si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizata, cuprinzând urmatorii
indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globala, solvabilitate
patrimoniala, rata profitului brut si rentabilitate financiara. Lipsa oricarui indicator
economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricarui alt indicator decât
cei mentionati nu se ia în considerare;
h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau copie legalizata, emise de
autoritatile/institutiile publice care administreaza bugetul de stat, bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul
asigurarilor pentru somaj, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli
profesionale, precum si bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnica pentru întocmirea
documentatiilor si/sau executarea lucrarilor de cercetare geologica si memoriu
cuprinzând prezentarea activitatilor miniere executate sau în curs de executare, în
cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Nationala pentru Resurse
Minerale; sau
- documentatie privind dotarea tehnica a ofertantului, care va cuprinde cel putin
informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitatilor miniere de cercetare
geologica, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul
ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitatilor miniere, si un
memoriu cuprinzând prezentarea activitatilor miniere executate sau în curs de
executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnica proprie, neatestati de Agentia
Nationala pentru Resurse Minerale; sau
- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnica pentru întocmirea
documentatiilor si/sau executarea lucrarilor de cercetare geologica a persoanei juridice
cu care urmeaza sa fie executate activitatile miniere, semnata si stampilata pentru
conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitatilor miniere executate de
aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit
obligatia ferma de executare a activitatilor miniere, daca acestea îi vor fi concesionate,
în cazul ofertantilor fara capacitate tehnica proprie.
Pentru capacitatea tehnica se vor depune documente numai pentru unul dintre cele
3 cazuri prezentate anterior. În situatia în care documentatia pentru atestarea
capacitatii tehnice este depusa la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale dar nu sa obtinut înca atestatul, se vor prezenta documentele prevazute la paragrafele doi sau
trei de la lit. i).
În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre
din lista aprobata prin prezentul ordin, originalele documentelor prevazute la lit. d), g)
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si h) vor fi prezentate în oferta aflata pe pozitia superioara din lista. Pentru celelalte
oferte se prezinta copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea
expresa în care dintre oferte se gasesc originalele.
Documentele prevazute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la
data depunerii ofertei;
B. în cazul persoanelor juridice straine, plicul exterior va cuprinde documentele si
informatiile prevazute la lit. A. a), b), e), f) si i), precum si urmatoarele:
a) scrisoarea de bonitate, fara prezentarea indicatorilor prevazuti la art. 59 alin. (1)
din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotarârea
Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificarile ulterioare;
b) raportul anual auditat.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile
numerotate si fila finala;
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si straine, contine
oferta propriu-zisa, respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor
cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrari, defalcate pe ani contractuali, si valorile
estimative corespunzatoare acestora.
ART. 5
(1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea
Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu
modificarile ulterioare, lipsa oricarui document din plicul exterior atrage
descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
(2) Lipsa oricarui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform
art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificarile ulterioare.
ART. 6
(1) În vederea formularii ofertelor Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pune
la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în
fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale.
(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele
pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.
1.208/2003, cu modificarile ulterioare, în baza solicitarii scrise, cu respectarea
conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de
confidentialitate si în conditiile achitarii de catre solicitant a tarifelor pentru
consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare
la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.
ART. 7
Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la ora
10,00 a celei de-a 3-a zile lucratoare de la data împlinirii termenului prevazut la art. 3.
ART. 8
(1) Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea
de activitati de explorare se realizeaza în conformitate cu prevederile Hotarârii
Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare.
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(2) Modalitatea de evaluare a capacitatii financiare, capacitatii tehnice, programului
de explorare si a proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limita ale
evaluarii ofertelor si cea a declararii câstigatorului pot fi obtinute gratuit de
participantii la concursul public de oferta de la sediul Agentiei Nationale pentru
Resurse Minerale.
(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse
Minerale sau la telefon: 021.317.00.96 sau 021.317.00.18, 021.317.00.94,
021.317.00.95/interior 132.
ART. 9
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în
vigoare în termen de 3 zile de la data publicarii.
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Gelu Agafiel Maracineanu
Bucuresti, 26 martie 2009.
Nr. 60.
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