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NOTĂ DE FUNDAMENTARE   

la Hotărârea Guvernului nr. 900/2018  
privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 18.174/2015 a activităţii miniere de 

exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul ROVINA, 

judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 

şi  Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L. 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

Hotărâre privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 18.174/2015 a activităţii miniere de 

exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul ROVINA, judeţul 

Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 

şi  Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L. 
 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

           Prezentul act normativ, prin conţinutul său, are drept scop, 

în executarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 

85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea 

intrării în vigoare a licenţei de concesiune pentru exploatarea 

resurselor minerale din zăcământul de minereu de cupru cu 

conţinut de aur în perimetrul ROVINA, localităţile Crişcior, Buceş 

şi Bucureşci, judeţul Hunedoara, şi supunerea acestei activităţi 

miniere de exploatare, normelor şi regulilor instituite prin Legea 

minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  

          Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA S.R.L. cu 

sediul în sat Crişcior, str. Calea Zarandului nr. 146, judeţul 

Hunedoara, având în concesiune şi desfăşurând lucrări autorizate 

de explorare geologică a minereului de cupru cu conţinut de aur în 

perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara (Licenţa de explorare nr. 

6386/2005), ca urmare a finalizării acestei activităţi de explorare a 

beneficiat de prevederile art. 17 alin. (1) şi art. 18 alin. (2) lit. a), a 

îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor 

nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a fost 

îndreptăţită să solicite concesiunea activităţii miniere de 

exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur din acest 

perimetru, care constituie obiectul aprobării prezentului proiect de 

act normativ.   

        Resursa minerală (minereul de cupru cu conţinut de aur), din 

perimetrul ROVINA, care face obiectul Licenţei de exploatare nr. 
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18174/2015, a fost descoperită în baza cercetărilor proprii 

efectuate de titular în cadrul Licenţei de explorare nr. 6386/2005, 

respectându-se condiţia prevăzută de art. 18 alin. (2) lit. a) din 

Legea minelor nr. 85/2003. 

           Perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara a fost autorizat de 

către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, conform art. 4 

alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, în acest sens fiind aprobată fişa 

perimetrului de exploatare ROVINA, judeţul Hunedoara, nr. 4070-

26. 

           În consecinţă, s-a negociat şi încheiat licenţa de concesiune 

nr. 18.174/2015 de exploatare a minereului de cupru cu conţinut 

de aur din perimetrul ROVINA,  judeţul Hunedoara. 

           Licenţa de concesiune nr. 18174/2015 a fost resemnată în 

data de 23.05.2018 pentru soluţionarea obiecţiunilor transmise de 

Ministerul Mediului şi în data de 06.08.2018 pentru soluţionarea 

obiecţiunilor transmise de Ministerul Justiţiei. 

Urmare a adreselor Administraţiei Naţionale “Apele 

Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri nr. 2550 din 

13.02.2017 şi nr. 4177 din 16.03.2017, prin care era semnalată o 

suprapunere a perimetrului de exploatare cu perimetrul de 

protecţie sanitară şi perimetrul de protecţie hidrogeologică pentru 

drenul de la Criscior-Brad, s-a constituit o zonă de excludere, în 

care sunt interzise activităţile miniere, în suprafaţă de 1,078 kmp. 

Conform art. 39 alin. 1 lit b) din Legea minelor nr. 85/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia să 

elaboreze, pe baza licenţei, înaintea începerii şi pe parcursul 

activităţilor miniere, documentaţiile tehnice şi economice pentru 

realizarea acestora şi documentaţiile în vederea obţinerii 

acordului/autorizaţiei de mediu conform legislaţiei de mediu în 

vigoare şi să le supună avizării autorităţii competente. 

Documentaţiile în baza cărora a fost acordată licenţa sus-

menţionată nu au termen de valabilitate. Activităţile miniere se vor 

derula în baza unor avize anuale emise de Agenţia Naţională 

pentru Resurse Minerale. 

Datorită diverselor solicitări a O.N.G.-urilor, fundaţiilor şi a 

societăţii civile, care au necesitat soluţionare, şi datorită structurii 

de personal subdimensionată, raportată la volumul mare de lucrări, 

licenţa de concesiune nr. 18.174/2015 privind exploatarea 

minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul ROVINA, a 

fost iniţiată cu întârziere în procedura de promovare a proiectului 

de hotărâre de Guvern, respectiv în luna octombrie 2017. 

          Menţionăm faptul că, de la data semnării licenţei 

(26.05.2015) până în prezent, în perimetrul ROVINA, nu s-au 
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desfăşurat activităţi miniere de explorare şi de exploatare a 

minereului de cupru cu conţinut de aur. 

           În conformitate cu art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 

85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, intrarea în 

vigoare a licenţei este supusă cerinţei aprobării prin hotărâre a 

Guvernului, acesta constituind motivul emiterii prezentului proiect 

de act normativ. 

Licenţa de concesiune, cât şi activitatea minieră de 

exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur din perimetrul 

ROVINA, judeţul Hunedoara, sunt supuse prevederilor Legii 

minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor actelor 

subsecvente celor două acte normative menţionate şi tuturor 

prevederilor legislaţiei în vigoare, aplicabile. 

 
11. În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia, se vor 

specifica doar actele 

comunitare în cauză, 

însoţite de elementele de 

identificare ale acestora 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

a) scurtă prezentare a 

scopului şi 

conţinutului de act 

normativ 

b) rezolvarea 

completă a 

prezentului act 

normativ 

        a) Scopul emiterii acestui act normativ îl constituie aprobarea 

licenţei de concesiune, încheiată în baza Legii minelor nr. 

85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv 

intrarea sa în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

României a hotărârii de Guvern. 

          Actul normativ conţine un singur articol ale cărui dispoziţii 

constau în aprobarea concesiunii activităţilor de exploatare a 

minereului de cupru cu conţinut de aur  în perimetrul ROVINA, 

judeţul Hunedoara. 

          De asemenea, parte integrantă a prezentului act normativ 

este licenţa de concesiune privind exploatarea minereului de cupru 

cu conţinut de aur  din perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara.  

Urmare a negocierilor desfăşurate au fost convenite 

următoarele:  

• denumirea perimetrului: ROVINA; 

• suprafaţa perimetrului de exploatare este de 27,678 km2; 

• durata de concesiune negociată este de 20 ani contractuali, 

cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani; 

• produsul minier realizat de titular este concentrat de cupru 
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cu conţinut de aur.  
Conform art. 3, pct. 28, din Legea minelor nr. 85/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare, produsul minier poate fi: 

- produsul rezultat ca atare din activitatea de exploatare 

 sau  

- sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic 

de prelucrare/preparare.  

Prin urmare, în cazul acestei licenţe, produsul minier este 

concentrat de cupru cu conţinut de aur. 

• garanţia financiară pentru refacerea mediului deteriorat ca 

urmare a activităţilor miniere de exploatare se stabileşte în 

conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de Agenţia 

Naţională pentru Resurse Minerale. 

b) Prezentul act normativ, în forma elaborată şi supusă 

adoptării, va rezolva complet scopul menţionat la pct. 2 lit. a), 

respectiv aprobarea licenţei de concesiune a activităţii de 

exploatare prin hotărâre a Guvernului şi intrarea în vigoare a 

acesteia. 

3. Alte informaţii 

      Pe toată durata licenței, în zona de suprapunere a perimetrului 

de exploatare cu perimetrul de protecție hidrogeologică instituit 

pentru drenul de captare apă potabilă Criscior-Brad să nu se 

efectueze lucrări miniere sau alte lucrări de natură să diminueze 

protecția naturală a acviferului freatic. (condiţie impusă de 

Ministerul Apelor şi Pădurilor prin adresa nr. 7989/22.05.2018) 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Prezentul act normativ nu are impact macroeconomic 

asupra volumului producţiei de bunuri şi servicii, nivelului 

preţurilor, a volumului importurilor şi exporturilor, asupra 

ratei de ocupare a forţei de muncă, a ratei şomajului, 

asupra  mediului  concurenţial şi domeniului ajutoarelor de 

stat.  

1^1. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniul ajutoarelor de 

stat 

La nivelul economiei locale, prin adoptarea prezentului 

proiect şi implicit, prin intrarea în vigoare a licenţei de 

concesiune, va creşte volumul producţiei de minereu de 

cupru cu conţinut de aur şi al produselor obţinute din 

prelucrarea acestei resurse minerale utile. De asemenea, 

concurenţa de pe piaţa locală a minereului de cupru cu 

conţinut de aur  va creşte.  

Prezentul act normativ nu are impact asupra domeniului 

ajutoarelor de stat, neimplicând nici o componentă de 

ajutor de stat. 

2. Impactul asupra a) Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
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mediului de afaceri 

a) beneficii directe şi 

indirecte preconizate 

b) cheltuielile directe şi 

indirecte ale operatorilor 

economici.  

b) Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impactul social 

Adoptarea prezentului act normativ va avea impact social 

pozitiv, cel puţin asupra forţei de muncă locale, care poate 

consta în angajarea de personal de specialitate în domeniul 

activităţiilor de exploatare, conducând la creşterea 

veniturilor acestora. Proiectul de act normativ nu este de 

natura a conduce la îmbunătăţirea, creşterea eficienţei sau 

a calităţii reţelei de servicii. 

4. Impactul asupra 

mediului 

a)impact asupra utilizării 

resurselor naturale 

b)impact asupra speciilor 

protejate, habitatelor 

naturale, ariilor protejate şi 

peisajelor 

c) impact asupra calităţii 

mediului  

a) Activitatea minieră de exploatare a minereului de 

cupru cu conţinut de aur va duce la valorificarea resurselor 

minerale utile şi implicit la diminuarea rezervelor 

menţionate aferente perimetrului de exploatare delimitat 

prin licenţă. 

b) - c) Impactul activităţii de exploatare ce constituie 

obiectul licenţei de concesiune, asupra speciilor protejate, 

habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor, precum 

şi asupra factorilor de mediu, respectiv, aer, apă, sol şi 

comunităţii locale se va determina în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei 

mediului şi gospodăririi apelor cu respectarea 

dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv analiza impactului cumulat al proiectului de 

investiţii asupra ariilor naturale protejate cu care se 

suprapune/care pot fi afectate de către proiectul de act 

normativ, cu respectarea cerinţelor planului de 

management/planurilor de management al/ale ariilor 

naturale protejate respective”. (condiţie impusă de 

Ministerul Mediului prin adresa nr. 25510/TD/03.05.2018, 

înregistrată la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 

cu nr. 5589/09.05.2018) 

5. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
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1.Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus din care:  

a) bugetul de stat, din acesta: 

 (i) impozit pe profit  

 (ii) impozit pe venit 

b) bugetele locale 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat 

a) (i) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

a) (ii) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

b) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

c) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare 

a) bugetul de stat: 

b) bugetele locale 

c)bugetul asigurărilor sociale de stat 

a) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

b) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

c) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impact finaciar plus/minus, din care  

a) bugetul de stat.  

b) bugetele locale 

 

a) Impactul financiar va fi pozitiv, deoarece 

titularul acestei licenţe, S.C. SAMAX 

ROMÂNIA S.R.L., consecinţă a desfăşurării 

curente a activităţii miniere de exploatare va 

fi obligat, în conformitate cu prevederile art. 

44 alin. (4) şi ale art. 45 alin. (1) lit. a) și c) 

din Legea minelor nr. 85/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, la 

plata către bugetul de stat a: 

- taxei anuale pe activitatea minieră de 

exploatare de 34.180 lei/km2;  

- redevenţei miniere care reprezintă o cotă 

procentuală de 5% din valoarea producţiei 

miniere pentru minereuri neferoase, respectiv 

o cotă procentuală de 6% din valoarea 

producţiei miniere pentru metale nobile, în 

echivalent lei. 

Redevenţa minieră se achită la cursul de 

schimb oficial lei/euro stabilit în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie din anul 

precedent, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

b) Titularul licenţei are obligaţia să achite 

taxele locale, dar impactul financiar asupra 

bugetelor locale nu se poate cuantifica. 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare  

Suprafaţa perimetrului de exploatare este 

de 27,678km2, în consecinţă valoarea anuală 

a taxei pe activitatea minieră de exploatare 

aferentă suprafaţei perimetrului este de 

27,678 km2 x 34.180 lei /km = 946.034,04lei.  

Valoarea redevenţei datorate bugetului de 

stat pentru perioada de concesiune 

menţionată este de 221.874.696 $ pentru aur 

şi 88.609.747,25 $ pentru cupru. 

Cumulat, valoarea redevenţei datorate 

bugetului de stat, pe durata de concesiune de 

20 ani, este de 310.484.443,25 $, cu condiţia 

executării în integralitate a prevederilor 

licenţei şi fără modificări ale condiţiilor de 

piaţă actuale. Valoarea medie anuală a 

redevenţei datorate bugetului de stat este de 

15.524.222,1625 $. 

Valoarea redevenţei este calculată pe baza 

valorii producţiei miniere şi este estimată de 

titular în baza analizei de piaţă din Studiul de 

fezabilitate, corelată cu capacitatea tehnică 

de extracţie a agentului economic şi cu 

capacitatea geologică şi tehnică a 

zăcământului. 

Producţia minieră este estimată pe baza 

calculului de resurse/rezerve efectuat de 

agentul economic, calcul verificat de experţii 

ANRM, în baza căruia s-a realizat 

omologarea resursei/rezervei, prin Încheierea 

nr. 12-13/14.03.2013, de către ANRM. 

Resursa minerală din perimetrul ROVINA 

a fost descoperită în baza cercetărilor proprii 

efectuate de titular. Tot în baza cercetărilor 

efectuate de titular s-a realizat calculul de 

resurse/rezerve. 

7. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor actului normativ  

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului 

a) Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

b) Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 
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act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii. 

11. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia 

în domeniul achiziţiilor publice 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 

actului normativ 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care actul 

normativ are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ; 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 

c) Consiliul Economic şi Social; 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Actul normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6. Alte informaţii  
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Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi  

implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării actului normativ 

În procesul de elaborare a prezentului act normativ au 

fost respectate regulile procedurale aplicabile pentru 

asigurarea transparenţei decizionale, în conformitate 

cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, prin 

postarea proiectului de act normativ şi a 

instrumentului de motivare pe pagina web a Agenţiei 

Naţionale de Resurse Minerale. 

Urmare a solicitării Mining Watch România, în 

data de 26.07.2017, la sediul Agenţiei Naţionale 

pentru Resurse Minerale, a avut loc dezbaterea 

publică cu privire la proiectul de hotărâre a 

Guvernului privind aprobarea Licenţei de concesiune 

nr. 18.174/2015 a activităţii miniere de exploatare a 

minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul 

Rovina, judeţul Hunedoara. 

Potrivit listelor de prezenţă întocmite cu ocazia 

dezbaterii, la aceasta au participat un număr de 19 

persoane fizice şi organizaţii, reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

În cadrul dezbaterii a fost depusă o 

recomandare scrisă privind aprobarea licenţei de 

concesiune sus menţionată, recomandare prin care este 

susţinută promovarea proiectului de exploatarea 

Rovina, ce poate fi consultată pe site-ul A.N.R.M. 

namr@namr.ro. 

În cursul dezbaterii publice au luat cuvântul 5 

persoane, din care 4 au susţinut acest proiect. 

Doamna Oana Poenaru – reprezentanta Mining 

Watch – a propus “completarea Notei de 

fundamentare cu concluziile Studiului de fezabilitate, 

Studiului de sănătate şi Studiului de mediu precum şi 

menţionarea duratei de monitorizare post închidere”. 

De asemenea, urmare a dezbaterii publice au 

fost înregistrate la A.N.R.M. un număr de 665 de 

propuneri, toate conţinând un text identic, prin care se 

solicită ca licenţa de exploatare nr. 18174/2015 să nu 

fie aprobată prin hotărâre a Guvernului până la 

publicarea următoarelor studii: studiul de fezabilitate, 

studiul de impact asupra mediului şi bilanţul de 

mailto:namr@namr.ro
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mediu, planul de refacere a mediului, proiectul tehnic 

şi studiul de evaluare a impactului social. 

Au fost analizate toate propunerile/solicitările 

înregistrate de A.N.R.M. cu ocazia dezbaterii publice 

din data de 26.06.2017. 

Prin urmare, informăm că licenţa sus 

menţionată, a fost acordată conform Art. 20 din Legea 

Minelor, prin negociere, în baza unei cereri însoţite 

de: 

a) „Studiul de fezabilitate al exploatării 

resurselor/rezervelor cuprifer-aurifere din 

perimetrul Rovina, jud. Hunedoara”; 

b) „Planul de dezvoltare al exploatării 

resurselor/rezervelor cuprifer-aurifere din 

perimetrul Rovina, jud. Hunedoara’’; 

c) „Studiu de impact asupra mediului pentru 

activitatea de exploatare a minereului 

cuprifer-aurifer din perimetrul de 

exploatare Rovina, jud. Hunedoara’’; 

d) „Plan de refacere a mediului pentru 

lucrările de exploatare a zăcămintelor 

cupro-aurifere din perimetrul Rovina şi 

Proiect tehnic de refacere a mediului 

pentru exploatarea resurselor/rezervelor 

cuprifer-aurifere din perimetrul Rovina’’; 

e) „Studiul de evaluare a impactului social 

şi Planul de atenuare a impactului social 

pentru exploatarea resurselor/rezervelor 

cuprifer-aurifere din perimetrul Rovina, 

jud. Hunedoara’’.           

2. Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării actului 

normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice. 

        Accesul publicului la informaţiile referitoare la 

eventualul impact semnificativ asupra mediului al 

activităţilor miniere de exploatare prevăzute în licenţă 

în urma implementării actului normativ se asigură în 

cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere 

al protecţiei mediului. 

Autoritatea competentă în domeniul protecţiei 

mediului emite actele de reglementare privind 

protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

           Urmare a solicitărilor înregistrate, în data de 

30.10.2017, au fost publicate pe site-ul A.N.R.M. 

(http://www.namr.ro/legislatie/propuneri-legislative/arhiva/) 

împreună cu proiectul de hotărâre a Guvernului şi nota 

http://www.namr.ro/legislatie/propuneri-legislative/arhiva/
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de fundamentare în vederea aprobării Licenţei sus 

menţionate, următoarele documentaţii:  

a) „Studiu de impact asupra mediului pentru 

activitatea de exploatare a minereului 

cuprifer-aurifer din perimetrul de 

exploatare Rovina, jud. Hunedoara’’; 

b) „Plan de refacere a mediului pentru 

lucrările de exploatare a zăcămintelor 

cupro-aurifere din perimetrul Rovina şi 

Proiect tehnic de refacere a mediului 

pentru exploatarea resurselor/rezervelor 

cuprifer-aurifere din perimetrul Rovina’’; 

c) „Studiul de evaluare a impactului social 

şi Planul de atenuare a impactului social 

pentru exploatarea resurselor/rezervelor 

cuprifer-aurifere din perimetrul Rovina, 

jud. Hunedoara’’;  

Conform Proiectului tehnic de refacere a 

mediului durata de monitorizare post închidere este de 

30 de ani. 

3. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

prezentului act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

a) instituţii ce urmează a fi înfiinţate, 

reorganizate sau desfiinţate; 

b) posibilităţi de a obţine rezultatul dorit folosind 

instituţiile existente; 

c) sursa de finanţare a instituţiilor ce urmează a fi 

înfiinţate, precum şi dacă acestea pot fi finanţate 

pe baza unor servicii cu taxă; 

d) funcţii ale instituţiilor existente ce vor fi 

modificate sau extinse; 

e) funcţii ale autorităţilor administraţiei publice 

locale ce vor fi modificate sau extinse; 

f) precizarea dacă funcţiile ce vor fi modificate 

sau extinse urmează a fi îndeplinite de către 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau 

locale ori de către structuri ale acestora; 

a) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

b) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

c) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

d) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

e) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

f) Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

g) Punerea în aplicare a actului 

normativ se va realiza imediat după 

adoptarea şi publicarea hotărârii 

Guvernului în Monitorul Oficial al 

României, fără a fi nevoie de o 

perioadă suplimentară sau de tranziţie. 



12 

 

g) precizarea dacă punerea în aplicare a 

prezentului act normativ poate avea loc după 

adoptare sau dacă mai este nevoie de o perioadă 

suplimentară şi de o perioadă de tranziţie pentru 

punerea în aplicare. 

2. Alte informaţii  

 

 

 

 

 Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea licenței de concesiune nr. 18.174/2015 a activității miniere de 

exploatare a minereului de cupru cu conținut de aur în perimetrul ROVINA, județul 

Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea 

Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L. 

 

 

 

Secretarul general al Guvernului 

 

 

Toni Greblă 

 

Președintele Agenției Naționale 

pentru Resurse Minerale 

 

Gigi Dragomir 

 

 


