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Art.1  OBIECTIV 

 

 Comitetul consultativ de analiză în etape a monitorizării programului de închidere a minelor din 

Romania înaintează Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lui, pentru: 

 

1.1  Stadiul de execuție al Programului Anual de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și 

activități postînchidere; 

1.2 Modul de fundamentare a Programului Anual pentru anul viitor în scopul folosirii eficiente a 

fondurilor bugetare alocate, diminuării riscurilor asociate de mediu și socio-umane din zona 

obiectivelor miniere aflate la închidere; 

1.3 Stadiul monitorizării postînchidere a obiectivelor miniere. 

 

Art.2 ATRIBUTII, COMPETENTE, RESPONSABILITATI 

 

2.1  Monitorizarea modului de realizare a “Programului anual de conservare, închidere, 

reconstrucție ecologică și activități postînchidere” anexă la contractul anual încheiat de Ministerul 

Economiei cu S. Conversmin SA (Programul Anual) 

- solicită informații periodice privind modul de îndeplinire a Programului Anual al  

S Conversmin SA; 

- analizează stadiul realizării Programului Anual al S Conversmin SA și propune soluții de 

adaptare în situația în care se constată abateri de la implementarea acestuia ; 

- analiza pe activități și situația alocării fondurilor 

 

2.2 Fundamentarea Programului de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și activități 

postînchidere: 

- analizează și face propuneri pentru fundamentarea Programului anual pe baza strategiei 

procesului de închidere a minelor, a solicitărilor comunităților locale precum și a situațiilor de avarii 

sau calamități apărute; 

 

2.3 Monitorizarea Postînchidere a minelor. 

In anul 2011, s-a aprobat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 

„MEMORIUL nr. 6916/21.02.2011, privind necesitatea realizării de către S CONVERSMIN SA 

BUCUREȘTI a activității de monitorizare postînchidere”. 

Astfel, una dintre noile activități ale S CONVERSMIN SA București este axată pe monitorizarea 

postînchidere a obiectivelor miniere, prin crearea bazei naționale de date și implementarea 

infrastructurii sistemului informatic integrat de urmărire a impactului activităților miniere asupra 

factorilor de mediu în perioada postînchidere și crearea unui sistem de monitorizare capabil să 

gestioneze impacturile de mediu care au loc și să identifice și să raporteze la timp pericolele care pot 

apărea, pentru a susține un sistem eficient de planificare și răspuns în situațiile de urgență.  

In acest scop, Comitetul Consultativ de analiză în etape a monitorizării programului de închidere a 

minelor din România, va urmări: 

- stadiul activității de monitorizare postînchidere pentru minele aprobate la închidere prin 

Hotărâre a Guvernului ; 
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- structura organizatorică a S Conversmin SA pentru derularea acestei activități;  

- prezentarea stațiilor de epurare a apelor de mină 

- programul de etapizare a problemelor deosebite; 

- situația iazurilor de decantare; 

Comitetul Consultativ de analiză în etape a monitorizării programului de închidere a minelor din 

România, va urmări monitorizarea postînchidere a obiectivelor miniere incluse în programul anual și 

va informa Consiliul de Administrație asupra : 

- obiectivelor la care se efectuează monitorizare postînchidere; 

- valorile decontate pentru această activitate; 

- lucrări, servicii, analize, proceduri, rapoarte; 

 

Art. 3 AUTORITATE 

 

3.1 Comitetul de analiză în etape a monitorizării programului de închidere a minelor din România, 

denumit in continuare ”Comitetul” deține autoritatea de a conduce sau autoriza investigații referitoare 

la orice aspect circumscris orizontului sau de responsabilitate. 

3.2 Comitetul este împuternicit să:  

- solicite experților externi,  specialiștilor externi/interni sau altor persoane consultanta sau 

asistenta pentru conducerea unui investigații în domeniu; 

- solicite orice informații îi sunt necesare de la angajați, sau de la terțe părți implicate; 

- sa organizeze întâlniri cu managerii din societate, experți externi sau consilierii externi, in 

funcție de necesitate; 

 

Art. 4 COMPONENȚA  

 

4.1 Comitetul de analiză în etape a monitorizării programului de închidere a minelor /carierelor  

aflate în responsabilitatea ministerului de resort va cuprinde trei membri ai Consiliului de 

Administrație. 

4.2 Consiliul de administrație al Conversmin SA numește un secretar al comitetului, care va fi un 

salariat al societății. Acesta asigură : pregătirea sălilor de ședință, corespondența generală, 

secretariatul, arhivarea ședințelor și asigurarea legăturii cu Consiliul de Administrație /secretariatul CA 

sunt în responsabilitatea Secretariatului Comitetului. De asemenea, Secretarul administrează procesele 

verbale de la nivelul Comitetului Consultativ, coordonează pregătirea și distribuirea pachetelor 

întâlnirilor Comitetului, se ocupă de redactarea Rapoartelor Comitetului consultativ către Consiliul de 

Administrație. 

4.3 Dezbaterile și deliberările se consemnează în procesul verbal al ședinței și se semnează de toți 

membrii  comitetului și de secretar. În baza procesului verbal încheiat cu această ocazie, comitetul 

înaintează Consiliului de Administrație un raport. 

 

Art. 5 INTRUNIRILE 

 

5.1  Comitetul Consultativ de analiză în etape a monitorizării programului de închidere a minelor 

din România, se va întruni cel puțin de 6 ori pe an, cu autoritatea de a putea convoca întruniri 

suplimentare, în funcție de circumstanțe. Toți membrii comitetului trebuie sa participe la fiecare 

întrunire, în persoană sau prin conferințe telefonice sau video. 

Ședințele Comitetului pot avea loc și prin intermediul e-mailului. 
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5.2 Comitetul va invita membrii ai conducerii sau alte persoane pentru a participa la întruniri și 

pentru a furniza informații pertinente, daca este necesar. 

  

Art. 6 RESPONSABILITATI  

 

a) Va raporta periodic către Consiliul de Administrație, despre activitățile Comitetului, aspecte și 

recomandări asociate; 

b) Va raporta către Consiliul de Administrație, stadiul de execuție al Programului Anual de 

închidere a minelor, ocazie cu care va analiza modul de îndeplinire al contractelor încheiate 

pentru îndeplinirea acestuia, realizarea RTL și RF, probleme apărute în dialogul comunitar și 

dacă au apărut elemente care să impună modificarea Programului Anual. Totodată face și 

propuneri în acest sens; 

c) Va raporta anual către acționari modul de realizare a Programului Anual aprobat și va face 

propuneri pentru întocmirea programului pentru anul următor; 

d) Va verifica orice alte rapoarte pe care le emite conducerea societății care sunt legate de 

responsabilitățile Comitetului; 

e) Va realiza alte activități legate de cartă, conform solicitării Consiliului de Administrație; 

f) Va institui, desfășura și supraveghea investigații speciale, în funcție de necesități; 

g) Va verifica și evalua adecvarea Cartei Comitetului anual, solicitând aprobarea Consiliului de 

Administrație pentru schimbările propuse; 

h) Va confirma anual faptul că responsabilitățile sale, menționate în această Cartă, au fost 

îndeplinite. 

 

Art. 7 DISPOZIȚII FINALE 

 

7.1 Carta se completează de drept cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 actualizată și modificată, ale  

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, 

ale Actului Constitutiv al CONVERSMIN S.A., precum și cu prevederile altor acte normative 

incidente, aflate în vigoare. 

7.2 În cazul în care, ulterior adoptării Cartei comitetului legislația societăților comerciale, OUG 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, 

legislația specifica și/sau Actul constitutiv al CONVERSMIN S.A suferă modificări, apărând astfel 

dispoziții contrare, prevederile legale, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, modificată și completată, ale legislației specifice și ale Actului constitutiv 

prevalează față de prezenta Cartă până la o nouă modificare a acesteia. 

 

COMITETUL CONSULTATIV DE ANALIZA IN ETAPE A MONITORIZARII 

PROGRAMULUI DE INCHIDERE A  

MINELOR DIN ROMANIA 
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