A.N.R.M. respectă toate procedurile legale
în activitatea de concesionare

Ca urmare a comunicatului “A.N.R.M. concesionează suprafețe
record fără consimțământul comunităților locale”, emis de Mining Watch
Romania în data de 1 iulie 2014 şi pentru a răspunde nevoii de informare corectă
privind acest subiect, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale transmite
următoarele clarificări:
În scopul organizării şi desfăşurării concursului public de ofertă anunţat
prin Ordinul Preşedintelui instituţiei nr. 110 din data de 18 iunie 2014, publicat în
Monitorul Oficial nr. 463 din data de 25 iunie 2014, A.N.R.M. acţionează
respectând toate prevederile legale incidente.
1.

Organizarea şi desfăşurarea Rundei 88/2014. Prin ordinul

Preşedintelui A.N.R.M. nr. 110 din data de 18 iunie 2014, publicat în Monitorul
Oficial nr. 463 din data de 25 iunie 2014, care poate fi consultat pe pagina de Internet
a instituţiei www.namr.ro, a fost aprobată lista perimetrelor pentru concesionare de
activităţi de explorare aferente concursului public de ofertă - Runda 88/2014.
Precizăm faptul că această rundă include un total de 24 de perimetre de
explorare, între care şi cele menţionate de comunicatul Mining Watch, repsectiv,
Troiţa-Piţiguş, Certej Nord, Măgura Ilvei şi Geamăna-Colţii Lazarului.
În conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003 şi ale Normelor
metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.
1208/2003, procedura de atribuire a concesiunilor pentru desfăşurarea activităţilor
miniere cuprinde următoarele etape:
-

Primirea solicitării însoţită de fişa topografică în coordonate

STEREO ’70, avizul Ministerului Mediului – A.N.P.M., al Apelor Române şi al
Ministerului Culturii.
-

Analiza şi verificarea solicitării de către A.N.R.M..

-

Publicarea în Monitorul Oficial al Ordinului Preşedintelui ANRM

cuprinzând lista perimetrelor (Ordinul nr. 110 din data de 18 iunie 2014, în acest caz).

-

Depunerea ofertelor (termenul fiind stabilit la data de 14 august

2014, în cazul Rundei 88).
-

Deschiderea ofertelor (termenul fiind stabilit la data de 20 august

2014, în cazul Rundei 88).
-

Evaluarea şi declararea câştigătorului.

-

Negocierea licenţelor declarate câştigătoare.

-

Publicarea în Monitorul Oficial a licenţelor atribuite.

Ulterior publicării în Monitorul Oficial a licenţelor atribuite, este necesară
autorizarea de către A.N.R.M. a începerii activităţilor miniere, titularul licenţei având
obligaţia de a face dovada accesului la suprafeţele necesare desfăşurării lucrărilor,
ceea ce presupune consultarea comunităţilor locale şi obţinerea consimţământului
proprietarilor de terenuri.
Înainte de începerea oricăror activităţi minere, este necesară şi obţinerea
acordurilor/autorizaţiilor de la Ministerul Mediului şi Apele Române, scop în care,
titularul licenţei elaborează studii de impact asupra mediului.
2.

Protecţia mediului. Activităţile miniere se desfăşoară strict în

amplasamentele prevăzute de actele de reglementare emise de autoritatea competentă
pentru protecţia mediului, iar legislaţia minieră prevede măsuri de reducere a
impactului asupra mediului şi de remediere a daunelor produse acestuia.
3.

Explorarea este etapa care ne permite să determinăm dacă există

resurse minerale, în ce cantităţi şi dacă se justifică trecerea la faza de exploatare ale
acestora. Ulterior, numai în ipoteza în care resursele descoperite pot fi exploatate
eficient, are loc trecerea la faza de exploatare, dar numai după obţinerea tuturor
avizelor necesare din partea autorităţilor competente, depunerea documentaţiilor
solicitate, inclusiv a studiului de impact asupra mediului, a planului de refacere a
mediului, constituirea garanţiei financiare pentru refacerea mediului si monitorizarea
post-inchidere.
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