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Informaţii relevante despre activitatea desfăşurată în anul 2016

Scurt istoric
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/1997 privind unele măsuri de conservare şi
de închidere a minelor, începând cu anul 1998, s-a început activitatea de conservare şi închidere a
minelor şi a carierelor nerentabile. Această activitate a fost reglementată iniţial de Legea Minelor nr.
61/1998 modificată, ulterior, prin Legea nr. 85/2003 şi HG nr.1208/2003 pentru aprobarea normelor
de aplicare, fiind astfel creat cadrul legislativ ca prin 11 hotărâri de Guvern sa fie aprobată închiderea
definitivă, conservarea şi monitorizarea factorilor de mediu postînchidere a 556 mine, amplasate pe
teritoriul administrativ a 227 de comunităţi locale din 28 de judeţe.
Natura activităţilor care s-au desfăşurat pentru extragerea şi prelucrarea primară a substanţelor
minerale utile au influenţat negativ mediul înconjurător printr-o mare mare varietate de aspecte,
dintre care amintim:
modificări de relief şi strămutări de obiective industriale şi aşezări omeneşti din zonele
exploatate;
apariţia fenomenelor de subsidenţă minieră ca urmare a tasării/prăbuşirii golurilor remanente
din activitatea de extragere a substanţelor minerale utile concretizate prin deplasării pe vericală a
scoarţei terestre;
degradarea terenurilor prin deplasări pe verticală şi orizontală inclusiv alunecări de teren şi a
depozitelor de reziduuri reprezentate de halde de steril şi iazuri de decantare.
depunerea reziduurilor miniere se realizează prin bararea unor văi, despădurirea unor mari
suprafeţe de teren sau prin scoaterea din circuitul agricol a unor mari suprafeţe;
ocuparea şi degradarea unor mari suprafeţe de teren pentru amplasarea instalaţiilor
industriale, construcţiilor, pentru activităţile de exploatare şi depozitare a rezidurilor miniere;
existenţa unor mari cantităţi de reziduuri poluante lichide, solide şi gazoase cu nocivităţi
diferite;
crearea unui dezechilibru hidrodinamic al apelor subterane, impurificarea apelor de
suprafaţă, modificarea hidrogeologiei şi poluarea apelor freatice;
poluarea chimică a solului, care poate afecta pentru mulţi ani proprietăţile acestuia;
poluarea cursurilor de apă din regiunea exploatării miniere cu consecinţe grave asupra
factorilor de mediu.
In consecinta, obiectivele miniere la care s-a sistat activitatea de extracţie a substanţelor minerale
utile, prezintă un grad ridicat de risc asociat datorat golurilor tehnologice subterane care generează
acumulări de gaze toxice si potenţial explozive, fenomene de subsidenţă, prăbuşiri necontrolate a
suprafeţelor şi alunecări masive de teren, destabilizări ale depozitelor de deşeuri periculoase cu
urmări catastrofale asupra comunităţilor adiacente şi a mediului înconjurător cu posibile efecte
transfrontaliere.
Societatea “CONVERSMIN” S.A. a fost înfiinţată prin H.G. nr. 313/2002 sub autoritatea
Ministerului Economiei şi Comerţului, ca o necesitate stringentă pentru coordonarea unui proces
complex de închidere a minelor şi de ecologizare a zonelor afectate de activitatea minieră de
extracţie şi prelucrare a substanţelor minerale utile, într-o perioadă în care România era în plin
proces de aderare la Uniunea Europeană, şi în conformitate cu strategia industriei miniere stabilinduse eficientizarea activităţii, inclusiv prin eliminarea subvenţiei începând cu 01.01.2007.
Astfel, întreaga activitate de închidere a minelor a fost preluată de societatea noastră, care
asigură printr-o abordare unitară managementul investiţional privind atribuirea contractelor de
achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru toate activităţile specifice (conservare,
proiectare, închidere subterană, ecologizare, asistenţă tehnică, monitorizare postînchidere), inclusiv
pentru situaţii neprevăzute (calamităţi), urmărind implementarea proiectelor inclusiv în faza de
monitorizare postînchidere şi utilizarea eficientă a resurselor.
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În anul 2016, pentru derularea corespunzătoare a programului de refacere ecologică a
siturilor afectate de industria minieră, ţinând seama şi de subfinanţarea activităţilor specifice din
perioada 2013-2015, a fost fundamentată o valoare de 169.500.000 lei, din care prin bugetul de stat,
au fost aprobate fonduri în valoare de 78.000.000 lei, situaţie ce a menţinut un ridicat grad de risc la
perimetrele miniere aprobate la închidere prin Hotărâri de Guvern şi a condus la imposibilitatea
respectării obligaţiilor asumate faţă de organismele de mediu şi comunităţile locale.
Prin adresa nr. 231661/05.09.2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul
de Afaceri, a comunicat faptul că alocaţiile bugetare la capitolul 82.01 “Industria extractivă,
prelucrătoare şi construcţii” titlul 40 “Subvenţii”, articol 40.16 “Programe de conservare sau de
închidere a minelor” au fost diminuate cu suma de 8.000.000 lei, drept pentru care valoarea alocată
procesului de reconstrucţie ecologică a siturilor afectate de industria minieră, in anul 2016 au ajuns la
valoarea de 71.950.000 lei.
Distribuirea sumelor a ţinut seama de necesităţile derulării activităţilor cu flux continuu
reprezentate de: tratarea apelor de mină încărcate cu ioni de metale grele, decontaminarea apelor
de mină încărcate radioactiv din cadrul perimetrelor miniere uranifere, monitorizarea factorilor de
mediu şi a stabilităţii iazurilor de decantare, activităţi specifice etapei de conservare a perimetrelor
miniere, precum şi continuarea lucrărilor la obiectivele miniere cu lucrări în progres.
Sintetic distribuţia fondurilor alocate în baza contractului nr.18/29.02.2016, pentru activităţile
specifice programului anual de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activităţi
postînchidere, a fost:
LEI, INCLUSIV TVA

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Activitatea
Proiectare
Conservare
Închidere subterană
Ecologizare
Asistenţă tehnică
Monitorizare postînchidere
TOTAL

ALOCAT 2016
(LEI)
1.539.753
15.342.998
758.783
40.385.081
1.806.939
12.116.446
71.950.000

1. Activităţi de conservare
Din fondurile alocate pe anul 2016 pentru realizarea activităţilor de conservare, închidere,
reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere, în baza programelor anuale de conservare
elaborate de către operatorii minieri au fost propuse la finanţare, un număr de 58 obiective miniere
aflate în administrarea a 6 companii/societăţi naţionale, după cum urmează:
- 1. CNMPN REMIN SA Baia Mare – 14 obiective,
- 2. SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI Ploieşti – 11 perimetre,
- 3. COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI Bucureşti – 5 perimetre miniere,
- 4. SC RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE SA – 8 mine,
- 5. SC MINBUCOVINA SA Vatra Dornei – 8 obiective,
- 6. CNCAF MINVEST Deva – 12 perimetre miniere,
Astfel, prin program, s-au asigurat la un nivel minim activităţile specifice etapei de conservare
reprezentate de asigurarea securizării perimetrelor miniere şi a anexelor tehnice şi dependinţelor
definite de Legea minelor nr.85/2003, derularea programelor de monitorizare a factorilor de mediu
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aferente obiectivelor miniere radioactive, precum si supravegherea şi inspectarea depozitelor de
deşeuri miniere (iazuri de decantare şi halde miniere).
Pe parcursul anului au fost semnalate o serie de evenimente deosebite produse atat din cauza
conditiilor meteo adverse cat si de factorul uman, soldate, din nefericire, cu decesul a 3 persoane,
evenimentele majore fiind descrise succint, dupa cum urmeaza:
- in data de 16.06.2016, in subteranul minei Brad, galeria Podul Morii s-a format o acumulare
masiva de apa de mina, situatie ce a generat o crestere a debitului, apa de mina fiind
evacuata chiar si prin conducta de control a gazelor de mina, debusarea conducand la
antrenarea materialului din halda de steril amplasata la intarea in galerie in paraul Valea
Berzii. S-a actionat pentru realizarea unui canal de scurgere a apelor in emisar, iar
reprezentantii CNCAF MINVEST SA Deva au monitorizat evenimentul pana la lichidarea
acestuia,
- in data de 19.06.2016 la iazul de decantare Valea Miresului s-a produs un accident soldat cu
decesul unei persoane care intentiona sa inoate in lacul format pe plaja iazului de decantare.
Cadavrul a fost recuperat in data de 20.06.2016 de catre ISU Hunedoara,
- in data de 19.06.2016, ca urmare a ploilor torentiale, pe Valea Scaldatori, in spatele digului de
capat al iazului de decantare Tarnicioara s-a format o unda de viitura care a condus la
blocarea partiala a sitemului de colectare a apelor si acumularea unei cantitati de cca 15.000
mc apa ce putea pune in pericol stabilitatea depozitului. Pentru lichidarea avariei alaturi de
reprezentantii Conversmin SA si GES FORCE SRL au actionat si un detasament ai ISU Gura
Humorului.
- datorita precipitatiilor abundente din zona localitatii Balan, in noaptea de 23-24.06.2016 s-a
produs un incident de mediu prin antrenarea materialului steril din halda putului central al
minei Balan soldat cu blocarea partiala a albiei raului Olt pe o portiune de cca. 70m.
- in data de 01.10.2016, la galeria Varatec orizont +70m, din cadrul minei Baiut s-a produs un
accident soldat cu decesul prin asfixiere a unei persoane ce a patruns in galeria neaerisita
pentru a recupera deseuri de fier vechi.
- in data de 26.11.2016 la mina Borod, judetul Bihor, o persoana cunoscuta cu probleme
psihice a recurs la un gest suicidal aruncandu-se in putul de aeraj. Cadavrul a fost recuperat
de catre o echipa de salvatori mineri din cadrul CEH SA Petrosani.

2. Lucrări de închidere subterană
Pentru lucrările de închidere subterană s-au alocat fonduri pentru finalizarea lucrarilor la mina
Zegujani, judeţ Mehedinţi aflata în administrarea COMPLEXULUI ENERGETIC OLTENIA, respectiv
continuarea lucrarilor de inchidere a legaturilor cu suprafata la mina Leşu Ursului UP Tarniţa, judeţ
Suceava aflata în administrarea societatii MINBUCOVINA SA Vatra Dornei. Astfel, la 30.11.2016 SC
CEO au anuntat finalizarea lucrarilor fiind efectuata inclusiv vizualizarea obiectelor ce vor face
obiectul receptiei la terminarea lucrarilor. La obiectivul minier Lesu Ursului UP Tarnita, echipele de
inspectie economico financiara formate la nivelul Directiei Generale a Finantelor Publice Suceava a
refuzat avizarea la plata a deconturilor justificative aferente lunilor Aprilie si Mai 2016, motivand
refuzul prin situatia juridica a operatorului minier MINBUCOVINA SA Vatra Dornei, aflata in
procedura simplificata de insolventa. Tinand seama de faptul ca in prezent mai sunt sute de galerii
deschise, toate reprezentand potentiale pericole de producere a acidentelor tehnice si umane, sunt
necesare efectuarea unor analize tehnico economice in scopul identificarea unor solutii de eliminare
a riscurilor mentionate anterior.

3. Lucrări de ecologizare
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Ponderea principală a fondurilor alocate pentru execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică
a constituit-o finanţarea lucrărilor de reconstructie ecologica la obiectivele miniere cu riscuri asociate
ridicate reprezentate de perimetre uranifere, mine si cariere ce au în componenţă iazuri de
decantare, perimetre afectate de calamitati precum si cele poluate cu produse miniere reziduale.
Susţinerea derulării lucrărilor de ecologizare la aceste obiective este fundamentată de:
- riscurile majore de afectare a factorilor de mediu, a comunităţilor locale, a proprietăţii private şi a
vieţii cetăţenilor;
- producerea de accidente tehnice majore cu impact regional sau transfrontalier (poluarea râurilor
Bistriţa şi Olt cu ape de mină încărcate cu poluanţi debuşate din subteranul perimetrului minier Leşu
Ursului, judeţul Suceava, respectiv Bălan Central, judeţul Harghita);
- evoluţia periculoasă a fenomenelor fizico-mecanice de prăbuşire subterană, subsidenţa suprafeţelor
sau alunecări masive de teren.
Ca urmare a subfinantarii drastice, din perioada 2013-2016, a procesului de reconstructie a
siturilor afectate de industria miniera, majoritatea actelor de reglementare eliberate de autoritatile
cu responsabilitati in domeniu au expirat (mina Lisava, mina Ciudanovita, mina Leurda, mina Tebea,
minele Matasari Dragotesti, etc) fiind intreprinse, de catre Conversmin SA prin reprezentantii de la
nivel central sau local, demersuri in scopul prelungirii sau eliberarii unor noi acte de reglementare,
toate acestea conducand la intarzieri in executia lucrarilor. In cazul lucrarilor executate pe suprafete
private au fost intalnite situatii in care nu s-a pemis accesul pe amplasament, propietarii actionand in
instanta atat Conversmin SA cat si antreprenorul. Precizam faptul ca executia lucrarilor a fost
demarata dupa predarea de catre autoritati a terenurilor, element care nu a fost luat in considerare
de catre instante, iar documentatia tehnica a obtinut toate avizale si acordurile solicitate de legislatia
in vigoare.
O alta situatie dificila este reprezentata de situatia juridica incerta a terenurilor pe care se
executa lucrari de inchiderte si ecologizare, astfel:
- in cazul lucrarilor de inchidere si ecologizare a carierei Calimani, obiectiv minier ce beneficiaza de
toate avizele si acordurile solicitate (inclusiv autorizatii de construire/desfintare), ocolul silvic Vatra
Dornei, a restrictionat executia lucrarilor de reabilitarea a drumurilor de acces si a reabilitarii celor 3
baraje existente in perimetrul minier, motivand decizia prn faptul ca obiectele sus mentionate sunt
cuprinse in hartile de amenajament silvic si fac parte din fondul forestier. Pentru clarificarea situatiei,
din arhiva operatorului minier au fost identificate toate decretele prezidentiale si hotararile
consiliului de ministri prin care suprafetele de teren necesare dezvoltarii exploatarii miniere au fost
scoase definitiv din fondul forestier, conducerea Conversmin SA intreprinzand nenumarate
demersuri la RNP ROMSILVA atat la nivel central cat si la nivel local, in scopul clarificarii situatiei,
lucrarile fiind astfel intarziate cu circa 5 luni,
- o situatie similara este semnalata pe amplasamentul obiectivului minier Ostra, judetul Suceava,
ocolul silvic Stulpicani, sustinand faptul ca drumul de acces la iazul de decantare Tarnicioara este in
fond forestier iar acesul utilajelor antreprenorului pe santier va fi conditionat de plata unor taxe
catre ROMSILVA,
- executia lucrarilor de modernizare a statiilor de tratare a apelor de mina aflate in patrimoniul
Ministerului Economiei este conditionata de clarificarea regimului juridic al terenurilor pe care sunt
amplasate, tergiversarea acestui demers compromitand in totalitate respectarea termenelor
asumate in Programul de Etapizare.
Pentru rezolvarea unor asemenea situatii incerte din punct de vedere juridic Conversmin SA
considera de real ajutor implicarea conducerii Ministerului Economiei, beneficiarul de drept al
procesului de reconstructie ecologica a perimetrelor miniere aprobate la inchidere prin hotarari de
guvern, avand in vedere faptul ca prin legislatie parte din activele minei/carierei trec in proprietatea
statului libere de orice sarcini, Ministerului Economiei fiind împuternicit sa le preia cu caracter
temporar.
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Pe parcursul anului 2016 au fost finalizate lucrările de închidere şi ecologizare a iazului de
decantare Valea Salistei, din cadrul minei Rosia Montana, judetul Alba si lucrarile de regularizare a
raului Cisla pe portiunea iazului de decantare D2, din acdrul minei Borsa judetul Maramures.

4. Servicii de asistenţă tehnică
Serviciile de asistenţă tehnică, au asigurat urmărirea modului de execuţie a lucrărilor în
conformitate cu prevederile din proiectele tehnice şi a avizelor, acordurilor şi normelor tehnice
specifice, a căror finanţare s-a realizat cu fonduri bugetare. Precizăm faptul că pentru lucrările de
închidere subterană, a legăturilor cu suprafaţa precum şi anumite lucrări de intervenţie executate în
regim de urgenţă, dirigenţia de şantier a fost asigurată prin personal de specialitate din cadrul
CONVERSMIN SA Bucureşti.

5. Activităţi de monitorizare postînchidere
În anul 2016 activităţile de monitorizare postînchidere au fost reprezentate doar de prestarea
serviciilor de exploatare a celor 8 statii active de colectare, tratare şi epurare a apelor de mină
contaminate precum şi o staţie de epurare pasivă, amplasată în perimetrul minier Borşa iaz Novăţ,
nefiind alocate fonduri nici macar pentru asigurarea unui minim necesar de piese de schimb pentru
funcţionarea staţiilor la parametrii proiectaţi. In aceasta situatie, statia de tratare de la Nistru 9 mai
11 Iunie a functionat tot anul in regim de avarie, neutralizand apele de mina incarcate cu ioni de
metale grele local cu lapte de var direct in canalul colector, fiind astfel inregistrate depasiri fata de
parametrii proiectati, operatorul incasand, din partea Sistemului de Gospodarire a Apelor
Maramures, penalitati pentru depasirea parametrilor de calitate a apelor evacuate in emisar.
In noaptea de 07.09.2016, la statia de tratare Boita Hateg, a avut loc un incident de mediu
cauzat de cresterea debitului evacuat din galeria +120 m, situatie ce a condus la depasirea capacitatii
de tratare a statiei si deversarea apelor incarcate cu poluanti direct in emisar. Incepand cu anul 2009
Ministerul Economiei – Directia Resurse Minerale – Conversmin SA Bucuresti, deruleaza un Program
de Etapizare Convenit cu ADMINISTRATIA NATIONALA ”APELE ROMANE” realizat in scopul
imbunatatirii parametrilor apelor de mina evacuate in emisar, avand ca termen final de
implementare 31.12.2017. Subfinantarea programelor de inchidere si ecologizare a perimetrelor
miniere, nu a permis alocarea fondurilor necesare fapt ce a condus la intarzieri mari fata de
termenele asumate.
O alta componenta a monitorizarii postinchidere o constituie efectuarea de verificari si
eventuale interventii la obiectivele miniere pentru care s-au efectuat receptii finale la sfarsitul
perioadei de garantie. Astfel, prin programele anuale de monitorizare se urmareste, printre altele:
- stabilitatea haldelor, a iazurilor de decantare, a elementelor geometrice ale carierelor, a
zonelor surpate sau a depozitelor de deşeuri industriale reabilitate;
- morfologia terenului din zonele de influenţă a lucrărilor miniere subterane şi la zi;
- tasarea (compactarea) materialului de rambleu în puţuri, suitori, găuri de sondă, conuri de
surpare, etc.;
- calitatea apelor, colectate din lucrările miniere, halde şi iazuri de decantare, evacuate în
emisar/canalizare;
- calitatea solului;
- dezvoltarea vegetaţiei de pe suprafeţele agricole şi forestiere;
- calitatea aerului (emisii potenţiale de gaze toxice şi/sau explozive, radiaţii, etc.);
- nivelul de radiaţii.
Pentru anul 2016, nefiind alocate fonduri pentru derularea programelor de monitorizare
postinchidere la nici un perimetru minier, Conversmin S.A. din resurse proprii a asigurat activitatile
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prevazute in autorizatiile de gospodarire a apelor la iazurile de decantare la care s-au finalizat
lucrarile de inchidere si ecologizare, prelucrarea probelor fiind efectuata de catre laboratorul de
analize fizico – chimice de la Iacobeni, aflat in patrimoniul MINISTERULUI ECONOMIEI, predat pentru
folosinta gratuita la Conversmin SA. De asemenea, la celelalte obiective miniere aflate in etapa de
monitorizare postinchidere Conversmin, prin reprezentantii din cadrul sucursalelor si a punctelor de
lucru, a derulat un program periodic de inspectare a amplasamentelor fostelor obiective miniere

6. Activităţi de proiectare
Execuţia lucrărilor de închidere şi ecologizare a minelor/carierelor aprobate la închidere prin
Hotărâri de Guvern, se derulează în baza documentaţiilor tehnice elaborate de institute specializate,
având la bază atât Planurile de Încetare a Activităţii ce au fundamentat închiderea perimetrelor
miniere cât şi situaţia reală din teren şi reglementările legislative la data întocmirii proiectelor
tehnice. În anul 2016 au fost finanţate proiectele tehnice de modernizare si retehnologizare a
statiilor de tratare a apelor de mina Tyuzosa, Socea, Nistru 9 Mai 11 Iunie, studiu privind posibilitatea
repetarii fenomenului de debusare a apelor de mina din galeria Isipoaia, revizuirea documentatiilor
de reglementare pentru salina Ocna Mures, remedierea lucrarilor de inchidere executate la mina
Rodna Valea Vinului si a celor de reconstructie ecologica de la iazul de decantare Valea Glodului,
precum si documentatia de modificare a traseului de evacuare a apelor din galeria Cuza Voda, mina
Valea Rosie.
În concluzie, pentru derularea procesului de reconstrucţie ecologică a siturilor afectate de
industria minieră, pe anul 2016 au fost alocate fonduri totale în valoare de 71.950.000 lei, din care
până la data de 31.12.2016, au fost realizate lucrări/servicii în valoare de 59.902.412 lei,
reprezentând 83,26% din totalul fondurilor alocate.
Sintetic distribuţia fondurilor alocate şi decontate în baza contractului subsecvent
nr.18/19.02.2016, pentru activităţile specifice programului anual de conservare, închidere,
reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere, a fost:
LEI, INCLUSIV TVA

NR.
CRT.

SPECIFICAŢIE

SUMA ALOCATĂ

SUMA
DECONTATA

DIFERENŢE
(2-3)

0

1

2

3

4

1
2
3
4
5

Proiectare
Conservare
Închidere subterană
Ecologizare
Asistenţă Tehnică
Monitorizare
postînchidere
TOTAL
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1.539.753
15.342.998
758.783
40.385.081
1.806.939

1.053.902
13.164.967
756.912
31.903.460
1.135.898

485.851
2.178.031
1.871
8.481.621
671.041

12.116.446

11.887.273

229.173

71.950.000

59.902.412

12.047.588
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Aspecte financiare privind activitatea anului 2016

Prin legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, in cadrul capitolului 82.01,
titlulul 40 „Subventii”, la articolul 40.16 „Programe de conservare sau inchidere a minelor”,au fost
prevazute credite bugetare in valoare de 80.000.000 lei, iar Ministerul Economiei a alocat din
aceasta suma o valoare de 78.000.000 lei pentru ”Programul anual de conservar.e, inchidere,
reconstructie ecologica si activitati postinchidere a minelor. Prin adresa nr. 231661/05.09.2016,
Ministerul Economiei a comunicat diminuarea alocaţiilor bugetare la capitolul 82.01 “Industria
extractivă, prelucrătoare şi construcţii” titlul 40 “Subvenţii”, articol 40.16 “Programe de conservare
sau de închidere a minelor” cu suma de 8.000.000 lei, valoarea alocată procesului de reconstrucţie
ecologică a siturilor afectate de industria minieră, ajungand in anul 2016 la valoarea de 71.950.000
lei.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 443/22.06.2016 a fost aprobat iniţial Bugetul de venituri si
cheltuieli al Conversmin S.A. pe anul 2016, fundamentat pe realizarea de venituri din administrarea şi
gestionarea fondurilor alocate Programului anual de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi
activităţi postînchidere a minelor, iar la sfârşitul anului 2016, prin H.G. nr. 913/08.12.2016 a fost
aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat.
Având în vedere faptul că valoarea veniturilor societăţii este dependentă majoritar de valoarea
alocată „Programului anual de conservare sau de inchidere a minelor” derulat împreună cu
ministerul de resort - Ministerul Economiei, acesta a ajuns in forma finala a B.V.C. pentru anul 2016 la
valoarea de 71.950 mii lei:
-mii leiIndicator
Venituri aferente programului anual de
inchidere si ecologizare miniera
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Buget aprobat
conf. H.G.
443/22.06.2016

Rectificare si Buget
aprobat conform H.G.
913/08.12.2016

78000

71950
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La data de 31.12.2016 societatea Conversmin S.A. a inregistrat o pierdere a exercitiului
financiar de 1.534.975 lei. Pe ultimii 3 ani de activitate, rezultatul exercitiului financiar a evoluat
astfel:

Principalii indicatori din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 au fost realizati dupa
cum urmeaza:
Indicator

Valoare realizata
31.12.2016
57573 mii lei

Observatii

Cheltuielile totale

59108 mii lei

Fondul de salarii

3217 mii lei

Castigul mediu brut lunar pe salariat
determinat pe baza cheltuielilor cu
salariile (lei/persoană)
Nr.mediu de personal
Rezultatul brut la data de 31.12.2016
(pierdere)

3830 lei/pers

realizate in proporţie de 77 % faţă de programul
aprobat (74846 mii lei)
realizate in proporţie de 77 % faţă de programul
aprobat (74746 mii lei)
realizate în proporţie de 79 % faţă de programul
aprobat (74841 mii lei)
a fost cheltuit in procent de 75,04 % fata de 4287 mii
lei aprobat
a fost în valoare de 3830 lei faţă de 3969 lei aprobat

70 persoane
-1535 mii lei

70 fata de un nr. mediu de 90 aprobat
pierdere

Veniturile totale
din care:
Venituri din exploatare
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Sub aspectul execuţiei bugetare capitolul de Cheltuieli a păstrat regula de încadrare şi acestea
au fost efectuate cu prudenţă. Astfel, media Cheltuielilor proprii lunare pe cele 12 luni a fost de
aprox. 500.000 lei/luna, fiind sub media anului precedent 2015, când acestea aveau un nivel de
aprox. 550.000 lei/luna. De asemenea, cheltuielile de natură salarială au avut un grad de executare
de 74%, în condiţiile unui număr mediu de personal de 70 faţă de un număr mediu aprobat de 90
posturi.
Pentru funcţionarea in condiţii minime de atingere a obiectivelor pentru care societatea a
fost înfiinţată, sunt necesare cheltuieli proprii de cca. 500.000 lei/luna, respectiv 6.000.000 lei/an.
Având în vedere alocările bugetare pentru Programul anual de conservare, inchidere,
reconstructie ecologica si activitati postinchidere din anul 2003 şi până în prezent, precum şi situaţiile
economico-financiare ale societăţii din această perioadă, se pot concluziona următoarele aspecte în
urma unei analize:
- la un program anual alocat de cca. 100.000.000 lei şi un preţ al administrării de 0,08 este atins
pragul de rentabilitate pentru societatea Conversmin, astfel încât cheltuielile curente totale
să fie acoperite de veniturile totale
- orice valoare a programului sub pragul de rentabilitate determină înregistrarea de pierderi,
iar peste pragul de rentabilitate generează profit
La nivelul anului 2016 execuţia bugetului de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

www.conversmin.ro

10

Fata de veniturile proiectate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2016,
nerealizările evidenţiate la sfârşitul anului au condus la înregistrarea unei pierderi de 1.534.975 mii
lei.
Din valoarea totala a programului anual pe anul 2016 in suma de 71.950 mii lei a fost
decontată suma de 59.902.412 lei, reprezentând un grad de realizare de 83,26 %. Luna Decembrie si
parţial Noiembrie (inclusiv cele nesosite la decontare din motive obiective) se deconteza din bugetul
alocat anului curent 2017,iar realizările sunt surprinse pe venituri in anul fiscal in care au fost
efectuate (2016).
Resursele alocate nu au fost consumate în totalitate deoarece pe parcursul anului 2016 au
fost întâmpinate o serie de probleme independente de activitatea societăţii, dintre care:
în prezent mai sunt pe circuitul de verificare avizare la D.G.R.F.P. situaţii lunare de
plată, în sumă de cca 600.000 lei, aferente, derularii in lunile Octombrie – Noiembrie,
a activitatilor specifice procesului de inchidere si ecologizare;
din situaţiile de plată lunare întocmite de către operatorii economici ce derulează
activităţi specifice procesului de refacere ecologică a siturilor afectate de industria
minieră, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice au diminuat valoare
propusă spre decontare, cu circa 1.500.000 lei, suma ce se adauga la o valoare de circa
1.500.000 lei pentru care, în prezent operatorii sunt în litigiu cu Ministerul Finanţelor
Publice.
întârzierea efectuării, de către echipele de inspecţie din direcţiile generale regionale
ale finanţelor publice, a acţiunii de verificare a situaţiilor de plată lunare, fapt ce
conduce la decalaje de cel puţin 2-3 luni, între momentul întocmirii situaţiei de plată şi
depunerii acesteia după avizarea de către DGRFP, la sediul S Conversmin SA (de ex.
situaţiile de plată aferente lunilor Iunie, Iulie 2016 pentru lucrările executate în cadrul
perimetrului minier Calimani, au fost avizate de catre DGRFP Iasi, în luna Noiembrie
2016, decontul justificativ al lunii Iulie 2016, pentru lucrarile de inchidere si
ecologizare a minei Lesu Ursului a fost avizat in luna Octombrie, iar cel al lunii August
in luna Noiembrie);
sumele alocate in valoare de cca. 1.800.000 lei, pentru conservarea perimetrelor
miniere uranifere, Lisava, Ciudanovita, judetul Caras Severin respectiv Avram Iancu,
judetul Bihor, nu au fost consumate din cauza faptului ca operatorul minier autorizat
de catre CNCAN pentru perimetre miniere uranifere, nu a putut participa la procedura
de achizitie organizata de catre Conversmin SA deoarece inregistra datorii la bugetul
de stat consolidat;
imposibilitatea asigurării în procent de 100% a fondurilor financiare pentru
continuarea lucrărilor conform graficelor de eşalonare, a condus la expirarea duratelor
de valabilitate a autorizatiilor de construire/desfiintare, conducand la declanşarea
procedurilor de suspendare a tuturor lucrarilor pana la obtinerea unor noi acte de
reglementare;
sumele previzionate pentru obiective miniere prioritizate la executie in anul 2016 (de
ex. mina Baia de Aries, judetul Alba, salina Ocna Mures, judetul Alba) au ramas
neconsumate din cauza duratei lungi necesare obtinerii avizelor si acordurilor
prevazute de legislatie, precum si a prelungirii duratei de derulare a procedurii de
atribuire a lucrarilor;
refuzul ocoalelor silvice de a permite accesul antreprenorilor pe amplasamentele
obiectivelor miniere motivand decizia prin faptul ca respectivele suprafete de teren
fac parte din fondul forestier (de ex. cariera Calimani si cariera Ostra, ambele obiective
fiind situate in judetul Suceava);
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durata lungă de timp scursă între transmiterea propunerilor de programe anuale şi
semnarea contractului subsecvent între Ministerul Ecomomiei şi Conversmin S.A.
Bucureşti (data semnarii contractului subsecvent nr.18 a fost 29.02.2016);
lucrările de închidere şi ecologizare sunt în general lucrări terasiere, iar executarea
acestora depinde în măsura de condiţiile meteo, iar în perioada 01.06.2016 –
31.07.2016, au fost inregistrate lungi perioade cu precipitatii abundente situatii ce au
cauzat intreruperi in activitate;
pe parcursul anului 2016, la obiectivele miniere Ciudanovita, judetul Caras Severin,
cariera Calimani respectiv Crucea Nord Botusana, judetul Suceava, au fost inregistrate,
ca urmare a fenomenelor meteo extreme, deteriorari ale lucrarilor executate, in acest
sens fiind intocmite de catre Comitetele Locale pentru Situatiile de Urgenta procese
verbale de calamitate;
tinand seama de faptul ca o serie de lucrari de inchidere si ecologizare se deruleaza in
subteran, pe parcursul anului 2016, au fost inregistrate accidente tehnice ce nu au
putut fi previzionate. Astfel, in galeria Varsaroaia din cadrul minei Balan, judetul
Harghita au avul loc surpari din tavanul lucrarii miniere, iar la mina Ciudanovita,
judetul Caras Severin forajul tubat nu a putut fi terminat din cauza fracturarii rocilor
inconjuratoare, situatie ce a generat pierderea lichidului de foraj. Aceste situatii au
condus la intarzieri in executia lucrarilor si implicit la neconsumarea sumelor alocate.
De asemenea nu au fost realizate veniturile planificate din activitatea de consultanţă pentru
asigurarea implementării proiectului de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere prevăzute în
anexa H.G. 1241/2011, ca urmare a faptului că pentru lucrările din cadrul acestui program
contractate de Ministerul Economiei şi finanţate din Fondul de Mediu nu au fost decontate sume la
nivelul anului 2016, iar veniturile proprii din consultanta ale societatii noastre sunt proportionale cu
valoarea derulata din aceste contracte.
Societatea a realizat in anul 2016 alte venituri decât cele provenite din derularea Programului
anual de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere a minelor, respectiv
venituri din asistenta tehnica pentru lucrările de închidere efectuate de S.N.I.M. Valea Jiului la
obiectivele miniere Petrila, Paroşeni, Uricani. Valoarea acestor venituri a fost de 727.542,46 lei.
Un aspect important în derularea activităţii societăţii pe anul 2016 l-a constituit semnarea şi
derularea celor 2 contracte de finanţare care au inclus proiecte retrospective. Beneficiarul Ministerul
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri – Direcţia Generală Resurse Minerale şi
dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale prin CONVERSMIN S.A. a semnat astfel în luna iunie 2016 cu
Ministerul Fondurilor Europene prin Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare în calitate de
Autoritate de Management POS Mediu, 2 contracte de finanţare: „Reabilitarea siturilor contaminate
istoric din activităţile miniere – Zona Vest şi Zona Nord”, nr. înregistrare SMIS-CSNR: 59916 şi
„Reabilitarea siturilor contaminate istoric din activităţile miniere – Zona Vest 2 şi Zona Nord 2”, nr.
înregistrare SMIS-CSNR: 59917, ambele având ca dată de implementare 30.06.2016. Prin cele 2
aplicaţii de finanţare, sumele eligibile încasate la bugetul statului au fost de 20.201.646,16 lei
(contract finanţare nr. 51276/17.06.2016) respectiv: 51.592.161,52 lei (contract finanţare nr.
51280/17.06.2016).
Unitate de Implementare a Proiectului a fost constituită la nivelul societăţii Conversmin S.A.
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Astfel, insuficienţa fondurilor alocate programului anual, fonduri de care veniturile societăţii
sunt influenţate peste 80%, au condus la diminuarea proporţională a veniturilor proprii ale societăţii
provenite din serviciile de administrare şi gestionare.
Concluzii
Avand in vedere importanta activitatii de inchidere si ecologizare miniera, riscurile asociate,
rolul si scopul definit de Hotararea de Guvern de infiintare a societatii Conversmin S.A., obiectivele si
obligatiile de mediu ale statului roman, societatea a depus toate eforturile necesare in anul 2016, ca
si in anii anteriori, de a-si indeplini responsabilitatile in limita resurselor financiare fluctuante alocate
de către Ministerul Economiei pentru „Programul anual de conservare, inchidere, reconstructie
ecologica si activitati postinchidere a minelor”.
La o valoare totala a programului anual pe anul 2016 in suma de 71.950 mii lei a fost
decontată suma de 59.902.412 lei, reprezentând un grad de realizare de 83,26 %. Cifra de afaceri pe
anul 2016, generata majoritar de gestionarea si administrarea acestor fonduri, a fost de 4.207.411
lei.
In anul 2016 au putut fi realizate si alte venituri decât cele provenite din derularea
Programului anual de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere a
minelor, respectiv venituri din contractele de asistenta tehnica pentru lucrarile de inchidere
efectuate de S.N.I.M. Valea Jiului la obiectivele Petrila, Paroseni, Uricani. Valoarea acestor venituri a
fost de 727.542,46 lei.
Avand in vedere evolutia anului anterior 2015, precum si a faptului că ducerea la îndeplinire
a obiectivelor pentru care societatea a fost înfiinţată, presupune cheltuieli proprii de functionare in
conditii minime de cca. 500.000 lei/luna, respectiv 6.000.000 lei/an, la un program anual alocat de
cca. 100.000.000 lei şi un preţ al administrării de 0,08 este atins pragul de rentabilitate pentru
societatea Conversmin, astfel încât cheltuielile curente totale să fie acoperite de veniturile totale.
Pe lângă activitatea de bază societatea Conversmin S.A. Bucuresti, a derulat contractul de
asistenta tehnica cu S.N.I.M. Valea Jiului si a semnat şi derulat in 2016 cele 2 contracte de finanţare
europeana care au inclus proiecte retrospective cu beneficiar Ministerul Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri – Direcţia Generală Resurse Minerale şi dezvoltare Durabilă a Zonelor
Industriale prin CONVERSMIN S.A., ce au avut ca dată de implementare 30.06.2016. Prin cele 2
aplicaţii de finanţare pe POS Mediu („Reabilitarea siturilor contaminate istoric din activităţile miniere
– Zona Vest şi Zona Nord”, nr. înregistrare SMIS-CSNR: 59916 şi „Reabilitarea siturilor contaminate
istoric din activităţile miniere – Zona Vest 2 şi Zona Nord 2”, nr. înregistrare SMIS-CSNR: 59917),
sumele eligibile încasate la bugetul statului au fost de 20.201.646,16 lei (contract finanţare nr.
51276/17.06.2016) respectiv: 51.592.161,52 lei (contract finanţare nr. 51280/17.06.2016).
În condiţiile în care activitatea de închidere şi ecologizare a minelor este subfinanţată din anul
2013 şi pana in prezent, obiectivele miniere nu au fost preluate de către ministerul de resort, ele
rămânând în sarcina societăţii Conversmin S.A. Bucuresti, condiţie în care o serie de inspecţii,
monitorizări, vizite şi acţiuni de dialog instituţional au rămas de asemenea în sarcina Conversmin S.A.
Menţionăm faptul că începând cu anul 2015 societatea a manifestat prudenţă asupra
cheltuielilor de personal, numărul mediu de salariaţi fiind în descreştere. Faţă de organigrama
societăţii aprobată pentru 95 posturi, din anul 2015 când numărul mediu de personal a ajuns la 76
angajaţi, a continuat în anul 2016 cu un număr mediu de 70 angajaţi, menţinându-se şi la începutul
anului 2017.
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Toate aceste considerente, justifica necesitatea structurii de personal a societăţii, personal
specializat necesar în astfel de activităţi, deoarece nerealizarea tuturor obiectivelor specifice
perimetrelor miniere, cu riscuri asociate ridicate, pot conduce la posibile pierderi de vieţi omeneşti,
poluări, accidente tehnice, iar nerealizarea acestora are implicaţii contravenţionale şi chiar penale.
Apreciez că în aceste condiţii în care activitatea a înregistrat la finalul anului 2016 un rezultat brut
de -1.534.975 lei (pierdere), prin toate acţiunile întreprinse şi eforturile depuse, prin experienţa
dobândită în accesarea de fonduri europene nerambursabile şi gestionarea obiectivelor miniere până
la acest moment în condiţii corespunzătoare, prin menţinerea cheltuielilor proprii de funcţionare a
societăţii la un nivel minim, vor putea fi create condiţiile de a fi recuperată pierderea în viitor insa
este esenţială abordarea Programului anual de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi
activităţi postînchidere a minelor şi a fondurilor alocate acestuia, deoarece acesta reprezintă
elementul de baza al întregii activităţi a societăţii.

DIRECTOR GENERAL
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