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PREVIZIUNI STRATEGICE PE PERIOADA 2018-2021 

 

Ca urmare a obligațiilor asumate de România față de Uniunea Europeană referitoare la închiderea 

minelor de cărbune neviabile precum și a condițiilor stricte de menținere în funcționare a minelor de 

cărbune, în contextul noilor reglementări europene care prevăd reducerea sprijinului pentru minele 

de cărbune necompetitive,  a apărut necesitatea elaborării unei strategii a societății. 

Având în vedere Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind 

ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Planul de 

închidere pentru accesarea ajutorului de stat necesar facilitării închiderii minelor necompetitive 

autorizat în data de 22 februarie 2012 prin Decizia C(2012) 1020 final a Comisiei Europene având 

ca obiect: Ajutor de stat SA.33033-România, Compania Națională a Huilei Petroșani și 

ulterior  renotificat și autorizat prin:  

- Decizia C(2015) 8066 final din data de 13 noiembrie 2015 a Comisiei Europene având 

ca obiect: Ajutorul de stat SA.42800 (2015N) - România, Prelungirea ajutorului pentru suportarea 

costurilor excepționale pentru închiderea minelor în România; 

- Decizia C(2016) 7719 final a Comisiei Europene, din data de 24 noiembrie 2016 având ca 

obiect: Ajutorul de stat SA.43414 (2016N) – România pentru Complexul Energetic Hunedoara și 

Adresa nr.COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din data de 20 decembrie 2016 pentru Societatea 

Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA, prin care s-au modificat unele elemente din ajutorul 

de stat destinate acoperii costurilor corespunzătoare Art. 4 și 

- Decizia C(2018) 1001 final a Comisiei Europene, din data de 16 februarie 2018 care a 

autorizat schema de concediere colectivă a salariaților care și-au pierdut sau sunt pe cale să-și 

piardă locul de muncă, pentru perioada 2016 – 2021. 

 în baza cărora  funcționează societatea, strategia a fost modificată pentru perioada 2018-2021. 

 

Misiune: 

Efectuarea lucrărilor de închidere în condiţii de siguranţă a personalului şi a zăcământului, cât şi 

ecologizarea perimetrelor în conformitate cu planul de închidere. 

Pe perioada derulării programului de închidere se va urmări încadrarea anual şi pe fiecare sucursală în parte, 

încadrarea în costurile previzionate, veniturile previzionate, cât şi a ajutorului de stat, astfel încât acesta să 

nu fie mai mare decât diferenţa pozitivă dintre costurile şi veniturile realizate. 

Obiectivele generale ale societății: 

Scopul principal al activității Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este efectuarea 

lucrărilor de închidere în condiții de siguranță a personalului și a zăcământului, cât și ecologizarea 

perimetrelor în conformitate cu Planul de închidere și Proiectul Tehnic de Închidere și Ecologizare, aferent 

Sucursalei Mina Petrila, Sucursalei Mina Paroșeni și Sucursalei Mina Uricani, și pentru atenuarea 

consecințelor sociale și regionale ale închiderii. 
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Pe perioada derulării programului de închidere se urmărește încadrarea anuală și pe fiecare sucursală în 

parte, în costurile previzionate, în veniturile previzionate, cât și în valoarea aprobată a ajutorului de stat, 

astfel încât acesta să nu fie mai mare decât diferența pozitivă dintre costurile și veniturile realizate. 

Pentru funcționarea activității în condiții optime societatea își propune aplicarea, în continuare, a principiilor 

transparenței decizionale în conformitate cu prevederile legale. 

Direcțiile strategice ale societății: 

Realizarea lucrărilor de închidere și ecologizare în limitele și condițiile stabilite de Decizia 787/2010/UE  a 

Consiliului și a autorizării acordării ajutorului de stat pentru acoperirea costurilor excepționale - Decizia 

C(2012) 1020 final, a Comisiei Europene, cu modificările ulterioare, conform Planului de închidere pentru 

accesarea ajutorului de stat necesar facilitării închiderii minelor de cărbune necompetitive, întocmit în baza 

Deciziei UE. 

Obiectivele strategice ale societății: 

Obiectivele strategice  au  fost  elaborate  pe  baza  cadrului  de  reglementare  în  vigoare. 

Obiectivele strategice asigură concretizarea direcțiilor strategice  definite mai sus și se împart în trei 

perspective:  

I. Previziuni de timp: 

o executarea lucrărilor pentru punerea în siguranță a subteranului, imediat după finalizarea 

exploatării din zonele exploatate; 

o executarea lucrărilor de dezafectare/demolare a construcțiilor din incintele miniere și 

ecologizarea terenurilor ocupate de activitatea minieră cu ritmicitatea stabilită prin proiectele 

tehnice și în limita de timp impusă de finanțare. 

Pentru finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a subteranului: 

 31 decembrie 2019 – pentru Sucursala Mina Paroșeni; 

 31 decembrie 2019 – pentru Sucursala Mina Uricani. 

Pentru finalizarea lucrărilor de dezafectare/demolare construcții de la suprafață și de ecologizare a 

terenurilor ocupate de activitatea minieră: 

 31 decembrie 2018 - pentru Sucursala Mina Petrila; 

 31 decembrie 2020 - pentru Sucursala Mina Paroșeni; 

 31 decembrie 2021 - pentru Sucursala Mina Uricani. 

II. Previziuni tehnice: 

o Previziunile tehnice, sunt reprezentate de realizarea construcțiilor și a lucrărilor de închidere 

subterană, pentru asigurarea Securității și Sănătății în Muncă  a personalului din activitatea 

de subteran la parametrii și în condițiile tehnice prevăzute în Proiectele tehnice de închidere 

și ecologizare aplicabile fiecărei sucursale miniere. 

o Proiectele tehnice de închidere și ecologizare – secțiunea subteran - aferente fiecărei 

sucursale miniere, vor fi reactualizate când condițiile din teren prezintă schimbări majore 

față de proiectul inițial. 
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o Execuția lucrărilor de închidere subteran se vor executa în continuare, în regie proprie de 

către sucursalele miniere, conform proiectelor tehnice, a avizului anual al programului 

general de exploatare și închidere precum și a graficelor de eșalonare vizate de firma de 

dirigenție și aprobate de conducerea SNIMVJ. 

o Lucrările de închidere și ecologizare de la suprafață sunt date spre execuție prin licitație unor 

antreprenorii specializați.   

III. Previziunile financiare: 

Sunt reprezentate de sumele de bani stabilite prin HG de aprobare a ajutorului de stat și HG de 

aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli anual și justificate în condițiile reglementărilor în 

vigoare, cu respectarea condițiilor de autorizare a fiecărei categorii de ajutor de stat și criteriu de 

acordare. 

 

 


