
N O T A   DE    F U N D A M E N T A R E 
  

Secţiunea 1 

Titlul  prezentului  act  normativ 

Hotărârea pentru aprobarea „Programului geologic la nivel naţional privind direcţiile de 

desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale 

 în perioada 2013 - 2016” 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea  

situaţiei actuale 

 

 
 
 
 
 

Resursele minerale, partea componentã a resurselor 

naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, 

 constituie baza de materii prime pentru producţia de 

 energie electricã şi industria prelucrãtoare. 

Evidenţierea, punerea în valoare a resurselor minerale 

 este reglementatã de Legea minelor nr. 85/2003, cu 

 modificãrile şi completãrile ulterioare. 

Resursele minerale sunt situate în structuri geologice 

 specifice, cunoaşterea acestora trebuie aprofundatã 

 permanent, mai ales cã acestea sunt epuizabile la unele 

 categorii şi regenerabile la altele în condiţiile respectãrii 

 procesului tehnologic. 

Legea nr. 85/2003, cu modificãrile şi completãrile 

 ulterioare prevede la art. 56, lit. c, derularea prin 

 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 

 Afaceri  a Programului de prospecţiune cu fonduri 

 alocate de la bugetul de stat. 

În perioada 2009 – 2012 ministerul de resort a derulat 

 “Programul Geologic la Nivel Naţional privind direcţiile 

 de desfãşurare a activitãţii de cercetare geologicã a 

 resurselor minerale” aprobat prin Hotãrârea Guvernului 

 nr. 2270/2004. 

În paralel, Strategia energeticã a României pentru 
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 perioada 2007 – 2020 a conturat direcţii de aprofundat şi 

 în domeniul resurselor minerale, pentru viitorul Program 

 geologic naţional. Prin lucrãrile geologice de 

 prospecţiune au fost puse în evidenţã noi perimetre cu 

 resurse potenţial valorificabile din punct de vedere 

 economic care privesc: 

Resurse geologice neregenerabile 

- cãrbune, minereuri feroase, neferoase, aluminiu şi roci 

aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pãmânturi 

rare şi disperse, sãruri haloide, substanţe utile 

nemetalifere, roci utile, pietre preţioase şi semipreţioase, 

roci bituminoase şi gazele care le însoţesc; 

Resurse geologice regenerabile 

- ape minerale - naturale şi terapeutice, ape potabile 

şiindustriale, cu excepţia apelor geotermale care nu fac 

obiectul Directivei cadru a Apelor 2000/60/CE, 

transpusã în legislaţia naþionalã de Legea nr. 310/2004 

de modificare şi completare a Legii apelor nr. 107/1996. 

Pentru crearea unei imagini cât mai complete a 

 potenţialului geologic de resurse minerale, este necesarã 

 continuarea lucrãrilor de prospecţiune geologicã, 

 geochimicã, geofizicã, lucrãri miniere uşoare, foraje de 

 suprafaţã, prelevare probe, analize şi determinãri 

 de laborator, studii de sintezã de evaluare şi interpretare 

 a infomaţiilor preexistente, lucrãri de cartare geologicã, 

 lucrãri care vor constitui baza  Programului geologic 

 naţional pentru perioada 2013 – 2016. 

2.Schimbări 
preconizate 

Vor fi conturate perimetre prin coordonate topogeodezice cu 

resurse minerale din clasa energetică primară cum sunt 

minereurile radioactive, cărbunii, resurse energetice 



 3

regenerabile din clasa apelor geotermale, de substanţe 

minerale utile nemetalifere cu valoare adăugată brută 

importantă. 

Continuarea programului geologic de cunoaştere aprofundată 

va crea autorităţii de reglementare în domeniul resurselor 

minerale - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - un 

portofoliu clar pentru ofertarea perimetrelor pentru obţinerea 

licenţelor de explorare şi exploatare. 

La baza elaborării proiectului de act normativ privind 

Programul geologic naţional 2013 – 2016 au stat următoarele 

argumente: 

- dezvoltarea durabilă la consumul de resurse minerale pentru 

protecţia, conservarea şi folosirea raţională a acestora ; 

- evidenţierea resurselor minerale neregenerabile în contextul 

echilibrării balanţei extracţiei – epuizare resurse; 

- intesificarea cercetării resurselor regenerabile în contextul 

prospectării, identificării şi conservării resurselor 

neregenerabile pentru folosirea raţională a acestora ; 

- elaborarea de studii, sinteze, rapoarte geologice la nivel 

naţional pe zone prospectate pentru valorificarea informaţiilor 

preexistente şi punerea acestora la dispoziţia autorităţii 

competente: Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în 

vederea ofertării perimetrelor pentru obţinerea permiselor de 

prospecþiune precum şi a licenţelor de explorare / exploatare. 

“Programul geologic la nivel naţional, privind direcţiile de 

desfãşurare a activitãþii de cercetare geologicã a resurselor 

minerale pentru perioada 2013 – 2016” este elaborat în 

contextul menţinerii echilibrului sistemelor naturale geologice. 

Se are în vedere punerea în valoare prin lucrãrile de cercetare a 

noi perimetre cu resurse potenţial valorificabil susţinând 
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activitatea orientatã spre folosirea raţionalã a resurselor 

minerale regenerabile şi economisirea celor neregenerabile. 

Caracterele lucrãrilor de investigare care fac obiectul 

programului în conformitate cu fazele activitãţii de cercetare 

geologicã sunt cercetarea ştiinţificã şi propsecţiunea. În cadrul 

cercetãrii ştiinţifice sunt elaborate hãrţi specifice activitãţii 

geologice, studii de prognozã privind identificarea resurselor 

de substanţe minerale utile, stabilirea metodelor de investigare 

pentru asigurarea cercetãrii complete şi complexe a structurilor 

geologice şi a zãcãmintelor. Prospecţiunea geologicã are ca 

scop, urmare a lucrãrilor specifice acestei subdiviziuni, 

cunoaşterea condiţiilor geologice existente şi concentrarea 

acumulãrilor, a parametrilor orientativi, volumetrici şi 

calitativi pentru calculul volumului de resurse şi estimarea 

preliminară a condiţiilor de valorificare. 

3. Alte informaţii Proiectul Hotărârii de Guvern va avea urmări favorabile 

privind punerea în valoare a noi resurse naturale. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

Realizarea lucrărilor de cercetare geologică va conduce la 

punerea în evidenţă în condiţii favorabile din punct de 

vedere financiar a noi resurse minerale utile. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

 . 

3.Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

4. Impact asupra 

mediului 

Lucrările de prospecţiune cuprinse în programele anuale de 

cercetare nu vor avea un impact major asupra siturilor 

cuprinse în perimetrele de cercetare. 

Efectele negative produse asupra mediului : sol - subsol - 

vegetaţie - biodiversitate vor fi remediate odată cu 
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finalizarea lucrărilor de cercetare sau pe parcursul acestora 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

5. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

Secţiunea a 4-a 

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

anul curent cât şi pe termen lung (pe 4 ani)  

   Indicatori  mii  lei              Anul curent           Următorii 4 ani         Media pe  4 ani 
 
1. Modificări ale 

veniturilor bugetare 

plus/minus 

 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare 

plus/minus 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul financiar 

plus/minus 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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1. Proiecte de acte 

normative suplimentare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Compatibilitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

comunitară în vigoare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Decizii ale Curţii 

Europene de Justiţie şi 

alte documente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Evaluarea 

conformităţii Denumirea 

actului sau 

documentului 

comunitar, numărul, 

data adoptării şi data 

publicării 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamentele 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare 

cu organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
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alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului în care 

activitatea acestor 

organizaţii este legată de 

proiectul de act 

normativ 

3. Consultări organizate 

cu autorităţile 

administraţiei publice 

locale în situaţia în care 

proiectul de act 

normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor 

autorităţi în codiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind 

procedura de consultare 

a structurilor asociate 

ale autorităţilor 

administraţiei publice 

locale la elaborarea 

proiectelor de acte 

normative Prezentul 

act normativ nu se referă 

la acest subiect 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările 

desfăşurate în cadrul 

consiliilor 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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interministeriale în 

confomitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

permanente 

5. Informaţii privind 

avizarea de către :  

- Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

- Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 

- Ministerul Finanţelor Publice 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor 

- Ministerul Justiţiei 

6. Alte informaţii Proiectul actului normativ a fost avizat favorabil de 

Consiliul Legislativ   

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act 

normativ 

A fost îndeplinită procedura transparenţei decizionale 

conform prevederilor Legii nr. 52/2003. 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării 

proiectului de act 

normativ, precum şi 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii sau 

diversităţii biologice 

3. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri de punere în 

aplicare a actului 

normativ de către 

autorităţile 

administraţiei publice 

centrale si/sau locale 

- înfiinţarea unor noi 

organisme sau 

extinderea 

competenţelor 

instituţiilor existente 

Conform Legii minelor nr. 85/2003, Cap IX 

“Responsabilităţile ministerului de resort”, art.56 lit.d), 

acesta este ordonatorul principal de credite pentru alocaţii 

bugetare cu privire la programele de prospecţiune. 

 
 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

a) Instituţii ce urmează a 

fi înfiinţate, reorganizate 

sau desfinţate: existente 

(dacă acest lucru nu este 

posibil, se va specifica 

motivul) 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

b) Posibilitatea de a 

obţine rezultatul dorit 

folosind instrucţiunile 

existente (dacă acest 

lucru nu este posibil, se 

vor specifica motivele) 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

c) Sursa de finanţare a Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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instituţiilor ce urmează a 

fi înfiinţate pot fi 

finanţate pe baza unor 

servicii cu taxă 

d) Funcţii ale 

instituţiilor existente ce 

vor fi modificate sau 

extinse 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

e) Funcţii ale 

autorităţilor 

administraţiei publice 

locale ce vor fi 

modificate sau extinse 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

g) Precizarea dacă 
punerea în aplicare a 
proiectului de 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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Actul normativ urmează a fi implementat de ministerul de 
resort. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, 

republicată, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre pentru aprobarea „Programului 

geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare 

geologică a resurselor minerale în perioada 2013-2016”, pe care dacă sunteţi de acord, 

vă rugăm să-l aprobaţi. 
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