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CAPITOLUL  l 
Generalit ţi 

 

1.1 Informaţii generale 

Nume:    COMPANIAăNA IONAL ăAăHUILEIăS.A. 

Date de identificare:  Cod  Fiscal : R2135187 

     Numărăînregistrare Registrul Com.: J20/387/1999 

     Cont IBAN :RO78RNCB0165020174910001 

     deschisălaăBCRăFilialaăPetroşaniă 
Adresa:   Petroşani,ăstr.ăTimişoaraănr.ă2,ăjudăHunedoara 

Telefon:   0254-541460; 0254-541461; 

Fax :     0254-541315; 546528; 541865.   

e-mail:   office@cnh.ro; informatiipublice@cnh.ro 

 

Activitateaă desf şurat ă conformă Clasific riiă activit ţiloră dină economiaă
naţional ă– CAEN : 1010 - Extracţiaăşiăpreparareaăcărbuneluiăsuperioră (PCSă>ţ23865ă
kj/kg, unde, PCS – reprezintăăputereaăcalorificăăsuperioară) 

Constituire:ăCompaniaăNaţionalăăaăHuileiăS.A.ăaăfostăconstituităăînăanulă1998,ăîn 

bazaăHotărâriiădeăGuvernănr.ă806/ă13/11/1998,ăprinăreorganizareaăfosteiăRegiiăAutonomeă
aă Huileiă dină România,ă înfiinţatăă laă rândulă eiă înă anulă 1991, prin reorganizarea fostului 

Combinat Minier Valea Jiului. 

Statut: Societateăcomercialăăpeăacţiuni,ăCompaniaăNaţionalăăaăHuileiăSAăareăună
număr de 6.703.068 acţiuni.  

Capital social : de 67.030.680  lei,ăvărsatăintegral,ăîmpărţităînăacţiuniănominative,ă
fiecareăacţiuneăavândăvaloareaădeă10ălei. 

      Acţionariat:ăMinisterulăEconomieiăComerţuluiăşiăMediuluiădeăAfaceri deţine 100 % din 

acţiuni. 
  

1.2 Introducere privind producţia de huilă 

Înă subsolulă Bazinuluiă carboniferă ală Văiiă Jiuluiă esteă concentrată celă maiă mareă
zăcământă deă huilăă dină România.ă Rezerveleă geologiceă deă huilăă au putereă calorificăă
superioară,ăăcuprinsaăîntre 25 – 32ăMJ/kg,ăcuăunăindiceădeăreflectanţăămedieăîntreă0,572ă– 

0,905,ăvaloriăcare,ă înăconformitateăcuăClasificareaă InternaţionalăăaăCărbuniloră ădinăstrat,ăă
adoptatădeăComisiaăEconomicăăaăNaţiunilorăUniteăpentruăEuropa,ăseăîncadreazăăînă: 

 Grupaă:ăcărbuniăbituminoşiă(ortoăşiăpara); 

 Rangul: mediu 
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Conformăacestuiădocumentăcărbuniiădeărangăsuperioră(sauăhuile)ăsuntăaceiăcărbuniă
deărangămediuăşiăsuperiorăcareăprezintă: 

- Putereă calorificăă superioarăă (umiditate,ă fărăă cenuşă) mai mare sau 

egală cu 24 Mj/kg sau 

- Putereăcalorificăăsuperioarăă(umiditate,ăfărăăcenuşă)ămaiămicăăde 24 

Mj/kg şiăoăreflectanţăămaiămareăsauăegalăăcuă0,6%,  

parametrii întreăcareăseăîncadreazăăşiăcărbuneleădeălaăCompaniaăNaţionalăăaăHuileiăSAă. 

Situarea Bazinului carbonifer Valea Jiului în care CNH-SAă Petroşaniă îşiă
desfăşoarăăactivitatea,ăesteăprezentatăăînăcontinuare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartaăsimplificat ăaăBazinuluiăCarboniferăValeaăJiului 
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Zonaăesteăsituatăăînăparteaăextremăsudică,ăaăjudeţuluiăHunedoara,ăînădepresiuneaă
intramontană Petroşani,ăpeăoălungimeădeăcircaă42ăkmăşiăcuălăţimeaăvariindăîntreă3ăşiă7ăkm. 
 Aceastăă zonăă aă începută săă fieă cunoscutăă încăă dină anulă 1782,ă cândă auă fostă observateă
strateădeăcărbuneăcareăs-auăaprinsăşiăauăarsămultăăvreme. 

Rezervaă geologic ă deă bilanţ aă zăcământuluiă aflată înă exploatareă este de peste 

244 milioane tone. Exploatareaăindustrialăăaăzăcământuluiăaăînceputăînăurmăăcuă159 de 

ani, respectiv din anul 1852.  

Rezervele geologice aleăunităţilorăminiereăcuprinse în Planul de Inchidere , sunt:  

-  Petrila, unde sunt cantonate rezerve geologice deăbilanţădeă  - 18,9 mil. tone; 

-  Paroşeniăundeăsuntăcantonateărezerveăgeologiceădeăbilanţăde  - 22,7 mil. tone; 

-  Uricani unde sunt cantonate rezerve geologice de bilanţădeă  -  47,9 mil. tone. 

 

Pentru toate perimetrele aflate în exploatare, CNH SA deţineă licenţăă deă
concesiuneăpânăăînăanulă2024.ă 

 

Rezervaă industrial  total  (valorificabilă)ă înă perimetrele luate în concesiune de 

CNHă SA,ă esteă deă 96,0ă milioaneă tone.ă Această rezervăă poateă asiguraă continuitateaă
exploatăriiăpeăoăperioadăădeăpesteă41,2ădeăani,ălaănivelulăactualădeăproducţieădeă2,3ămil.ă
tone.  

Din totalul rezervelor industriale aflate în perimetrele concesionate, unităţileă deă
producţieăcare desfăşoarăăactivitatea deăextracţieă înăceleă treiăperimetreăenumerateămaiă
sus sunt: 

-Sucursala - ExploatareaăăMinierăăPetrila,  rezervăăindustrialăădeă - 8,7 mil. tone; 

-Sucursala - ExploatareaăăMinierăăParoşeni, rezervăăindustrialăădeă - 13,4 mil. tone; 

-Sucursala - Exploatarea  MinierăăUricani, rezervăăindustrialăădeă - 16,5 mil. tone. 

 

1.3 Istoricul companiei 

  Activitateaă deă exploatareă aă huilei,ă laă sfârşitulă aniloră ’80ă aiă secoluluiă trecut,ă seă
desfăşuraă înă cadrulă "Combinatului Minier Valea Jiului",ă careă aveaă înă structurăă 15ă
unităţiăminiereă înăValeaăJiului,ăSucursalaăBanat-Anina, Mina ebeaăşiăalteăsubunităţiădeă
preparare,ă transport,ăconstrucţii,ă reparaţiiăutilajăminier,ă învăţământ,ăcercetare-proiectare. 

 PersonalulăangajatăalăCombinatuluiădepăşeaănumărulădeă60.000ădeăpersoane,ădin 

care aproximativ 55.000 erau din Valea Jiului. 

 Prin HG nr. 1212/20.11.1990,ăCombinatulăMinierăValeaăJiuluiăaăfostădesfiinţat,ăloculă
săuă fiindă luatădeăRegiaăAutonomăăaăHuileiă dinăRomâniaă şiădeăalteă societăţiă comercialeă
rezultate din desprinderea din cadrulăCMVJăaăactivităţilorăcareănuăerauă legateădirectădeă
producţiaădeăcărbune.ăStructuraăRAHăRomâniaăcuprindeaăceleă15ămineădinăValeaăJiului,ă
sucursala Banat-Aninaăşiăminaă ebea. 
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 Laăsfârşitulăanuluiă1998,ăînăurmaăHGănr.ă806/13.11.1998,ăRegiaăAutonomăăaăHuilei 

aăfostătransformatăăînăCompaniaăNaţionalăăaăHuilei careăfuncţioneazăăşiăastăzi, prilej cu 

careă auă maiă fostă externalizateă activităţileă deă administrareă cămine,ă cantine,ă pază şiă
informatică. 

 În acest moment, CNH –SA Petroşaniă esteă singuraă companieă minierăă dină
Româniaăcareăexploateazăăcărbuneăsuperioră–HUIL . 
 

1.4 Produsele companiei  

Tipulăşiăprincipaleleăcaracteristiciăaleăproduselorărealizateădeăcompanieăseăprezintăă
înătabelulădeămaiăjosăşiăsuntădestinateăpieţeiăinterneăpentruăproducereaăenergieiăelectrice 

şiătermice:  

Tip Produs 

Putere 

Calorica 

[Kcal/kg] 

Granulaţie 

[mm] 

Umiditate 

[%] 
Cenuşa [%] Sulf [%] Volatile [%] 

Huilaăenergeticăă

superioară 
5600 0-40 11.0 18.0 3.0 35.0 

Huilaăenergetică 

spalată 
4700 0-40 8.0 30.0 2.4 33.0 

Huilaăenergetică 

mixtă 
3150 - 3400 0-40 12.0-12.5 47.5 - 44.0 1.6 - 1.9 23.0 - 24.5 

Huilăăenergetică 

hidrociclonată 
4150 0-0.5 29.5 17.5 2.8 40.0 

Huilaăenergetică 

sortată 
3400 - 3800 0-80 6.0 – 9.5 48.5 – 40.0 1.9-2.5 23.8 – 28.0 

 

1.5 Caracterizarea dotării cu echipamente: 
Procesulă tehnologică deă exploatareă aă cărbuneluiă esteă ună procesă complexă careă

necesităăexistenţaăunorăutilaje,ămaşiniăşiăinstalaţiiăspecificeăşi specificitate în exploatarea 

acestora în subteran. În principal, dotarea procesului tehnologic se compune din uneltele 

manualeăşiădeămicăămecanizare,ăechipamenteădeăsusţinereăindividuală,ăechipamenteădeă
susţinereămecanizată,ăutilajeădeătăiereămecanizată,ătransportoare,ăă instalaţiiădeăextracţieă
peăverticalăăetc.ă 

Companiaă areă înă dotareă treiă instalaţiiă complexeă deă exploatare – pentru abataje 

mecanizate - laăunităţileădeăexploatareăLivezeni,ăParoşeniăşiăLupeni,ăpondereaăproducţieiă
obţinutăă cuă acesteă echipamente,ă înă totală producţieă deă cărbuneă extrasă,ă esteă deă
aproximativ 30%. 
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Procesareaă cărbuneluiă extrasă dină subteran,ă pentruă încadrarea în parametri de 

calitateăprecumăşiăpentruă realizareaăsorturilorăsolicitate de beneficiari, se face în cadrul 

unei uzine de preparare ceă funcţioneazăă laă Exploatareaă deă Preparareă aă Cărbuneluiă
“Valea Jiului” Vulcan (EPCVJ), care are în dotare o modernă instalaţieăpusă înăfuncţiuneă
în anul 2004 care îndeplineşteănormeleăeuropeneădeăprotecţiaămediului.  

 

1.6 Impactul activităţii miniere a Companiei asupra mediului  
Pentru atenuarea impactului de mediu, eforturile CNH-SA au fost dirijate, cu 

precădereădinăanulă2008,ăînăurmătoareleădirecţii: 

  

În domeniul protecţiei apelor:  
S-auăconstruită6ăăstaţiiădeăepurareăapeămenajereăălaăE.M.ăLonea,ăE.M.ăPetrila,ăE.M.ă

Vulcan,ăE.M.ăParoşeniăşiăE.M.ăUricaniăăcare,ăauăfostăfinalizateăînăăperioadaă2008ă - 2010. 

Toate acesteăstaţiiăsuntăcuătreaptăăbiologică,ăceeaăceăaădusălaăîndeplinireaăcerinţelorădină
autorizaţiileădeămediu. 

Laă toateă celeă 7ă unităţiă miniereă auă fostă construiteă sauă reabilitateă staţiileă pentruăă
epurareaăapelorădeămină. 

În anul 2011, CNH –SAă aă începută lucrările pentruă ,,Reabilitareaă reţeleiă deă
canalizareă deă laăU.P.ăCoroeşti”, fiind ultima lucrare din Programul de conformare - pe 

protecţiaăapeloră- stabilităădeăAgenţiaădeămediuăHunedoaraă- Deva. 

Ceaă maiă gravăă problemăă respectiv,ă poluareaă apeloră râuluiă Jiuă cuă deversărileă
proveniteădeălaăpreparaţiileădeăcărbune,ăaăfostărezolvatăăprină luarea deciziei ca întreaga 

producţieăcareănecesităăprocesădeăpreparareăsăăfieăconcentratăăîntr-oăsingurăăpreparaţieă
(preparaţiaă Coroeşti)ă şiă închidereaă celorlalteă douăă deă laă Petrilaă şi Lupeni. Prin 

retehnologizareaă înă anulă 2003ă aă Uzineiă deă Preparareă Coroeştiă s-a asigurat un proces 

tehnologică ecologic,ă gradulă deă recircuitareă aă apeloră fiindă deă 98ă%ă ceeaă ceă seă reflectăă
directăînăîmbunătăţireaăcalităţiiăapeiărâuluiăJiu.ă 

 

În domeniul protecţiei solului  
Pentruă haldeleă deă sterilă deă laă unităţileă miniereă dină cadrulă CNHă – SA, au fost 

întocmiteăstudiileădeăstabilitateăşiăproiecteădeăhaldare,ăproiecteăcareăcuprindămăsurileădeă
stabilitateăşiădepozitareăaăsterilului,ăprecumăşiămăsurileădeărefacereăa mediuluiăşiăredareăînă
circuitulăeconomicălaăterminareaăperioadeiădeăviaţăăaăacestora. 

  

În domeniul protecţiei împotriva zgomotului şi a vibraţiilor 
Principaleleă surseă deă zgomotă şiă vibraţii,ă rezultateă dină activităţileă desfăşurateă deă

CNH -SA, sunt produse deăfuncţionareaăstaţiilorădeăcompresoareăşiăventilatoare.ăPentruă
diminuareaăniveluluiădeăzgomotăşiăvibraţii,ăauăfostă înlocuite staţiileăvechiădeăcompresoareă
şiă ventilatoareă cuă alteleă noi,ă moderne,ă staţiiă careă asigurăă reducereaă zgomotuluiă subă
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nivelul admisibil.ăAstfel,ăauăfostăpuseăînăfuncţieă7ăstaţiiădeăcompresoareămoderneă(deătipă
elicoidal) la E.M. Livezeni, E.M. Paroşeni,ă E.M.ă Lupeni,ă E.M.ă Lonea,ă ă E.M.ă Uricani,ă şiă
E.M. Petrila. 

 

1.7 Structura organizatorică a Companiei 
La data de 1 ianuarie 2011, Compania areăînăcomponenţă: 

- 9 sucursale, situate în Valea Jiului  

- aparatulăfuncţionalăcentral; 
- un punct de lucru, ReprezentanţăăsituatăăînăBucureşti.ă 

Sucursaleleă suntă fărăă personalitateă juridică,ă celeă cuă activitateă minierăă deă
exploatare desfăşurându-şiă activitateaă deă extracţieă aă cărbuneluiă numaiă în subteran şiă
suntăurmătoarele: 

1. Sucursala - ExploatareaăăMinierăăLoneaă 

2. Sucursala - ExploatareaăăMinierăăPetrila 

3. Sucursala - ExploatareaăăMinierăăLivezeni 

4. Sucursala - ExploatareaăăMinierăăVulcan 

5. Sucursala - Exploatarea  MinierăăParoşeni 
6. Sucursala - ExploatareaăăMinierăăLupeniă 

7. Sucursala - ExploatareaăăMinierăăUricani 

8. Sucursala - ExploatareaădeăPreparareăaăCărbuneluiăValeaăJiuluiă– suprafaţă 

9. Sucursala - StaţiaăCentralăădeăSalvareăMinierăă– suprafaţă. 

 

În textul prezentului Plan de închidere,ăpentruăuşurinţaăformulărilorăsuntăutilizateă
denumirileăprescurtate:ăCompania,ăExploatareaăMinierăă…,ăExploatareaădeăPreparareăaă
Cărbuneluiă Valeaă Jiului,ă Staţiaă Centralăă deă Salvareă Minierăă sauă denumirile:ă CNH-SA, 

E.M….,ăEPCVJărespectivăSCSM,ăavândăacelaşiăînţeles. 
Structuraăorganizatoricăăaăaparatuluiăfuncţionalăcentral,ăesteăierarhizatăăastfel:ă 

- AdunareaăGeneralăăaăAcţionarilor; 

- ConsiliulădeăAdministraţie; 

- Director General ; 

- DirecţiaăTehnică;ă 

- DirecţiaăEconomică; 
- DirecţiaăComercială; 

- DirecţiaăResurseăUmane 

- DirecţiaăăSecuritateăşiăSănătateăînăMuncă 

- Serviciiădeăspecialitateă(juridic,ămediu,ăprotecţieăcivilă,ăcomunicareăş.a.) 

- Sucursalele din subordine. 
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CAPITOLUL II 
Identificareaăunit ţilorădeăproducţieăaăc rbuneluiăpentruă

care este necesar ajutorul de stat 
conform art.7 (a) din Decizia 2010/787/UE a Consiliului privind ajutorul de stat pentru 

facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive  

 

 

2.1. Situaţia CNH-SA Petroşani  
La începutul anului 2011, CNH-SAăareăînăfuncţiuneă7ăexploatări miniere subterane, 

o exploatareădeăpreparareăaăcărbuneluiăşiăoăstaţieăcentralăădeăsalvareăminieră. 

Rezultatele tehnico-economico obţinuteă laă fineleă anuluiă 2010ă prezintăă diferenţeă
semnificative de la o unitate la alta motiv pentru care, pentru 3 unităţi,ăs-a pus problema 

accesăriiăajutoruluiădeăstatăpentruăfacilitareaăînchideriiăminelorăneperformante.    

 

2.2 Ierarhizarea unităţilor de producţie 
 

 Laă nivelulă CNHă Petroşaniă s-aă efectuată oă amplăă analizăă înă vedereaă ierarhizăriiă
exploatărilorăminiere,ăînăscopul delimităriiăunităţilorădeăproducţieăcare,ănecesităăaccesareaă
ajutorului de stat pentru închidere. 

 Menţionămăcăăanalizaăaăluatăînăcalculăevoluţiaăcelorăsapte unităţiăînăultimiăcinciăaniă
precumă şiă situaţiaă rezerveloră geologice existente, gradul de certitudineă ală acestoraă şiă
posibilităţileădeăexploatareăeficientăăînăperioadaă2011-2018.  

Analiza a avut ca scop ierarhizarea exploatăriloră miniere,ă înă scopulă delimităriiă
unităţilorădeăproducţieăcare,ăînăanumiteăcondiţii îşiăpotăcontinuaăactivitateaăfărăăaccesarea 

ajutoruluiădeăstat,ă faţăădeăceleăcareănuăpotăcontinuaăactivitateaădecâtăutilizândăajutorădeă
stat. Analizaă aă avută laă bazăă proiecţiaă anumitor indicatoriă tehniciă şiă economiciă pentruă
perioada 2011-2018..  

Indicatoriiădeăviabilitateătehnicăăşiăeconomică, luaţi înăconsiderareăseăprezintăădupăă
cumăurmează: 

1 - rezerveleădeăcărbuneăexploatabileă(pondereaărezervelorădeăhuilăăexploatabilă,ă
conţinutulăenergeticăalărezervelorăexploatabileăşiăgradulădeăasigurareălaăritmulăădeă
exploatare programat); 

2 - eficienţaă lucrărilor de deschidere (indice de deschidere), în  ml/1000 tone 

rezervăădeschisă; 
3 - eficienţaălucrărilorăminiereăactiveă(toneăextrase/mlălucrareăactivă); 
4 - volumulărezervelorădeschiseăşiăpondereaăacestoraăînătotalărezerveădeschise; 
5 - nivelulădeăproducţie prognozatăşiăconţinutăenergeticăalăcărbunelui. 
6 - productivitatea muncii fizice; 
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7- costulăunitarădeăproducţie; 
8 - nivelulăcheltuielilorălaă1000ăleiăproducţieămarfă. 
 

Punctajeleădeăviabilitateăaferenteăfiecăruiăindicatorăluatăînăconsiderareăseăprezintăăastfel: 

  

Exploatarea Miniera 
Punctaj criterii 

tehnice 
Punctaj criterii 

economice 
Punctaj Total 

viabilitate 

Lonea 50,6 48,6 99,2 
Petrila 16,5 17,3 33,8 
Livezeni 55 53,8 108,8 
Vulcan 41,6 58,9 100,5 
Paroşeni 20,8 40,7 61,5 
Lupeni 49,1 49,8 98,9 
Uricani 21,4 22,8 44,2 

 

Prinăaplicareaăindicatorilorădeăviabilitateătehnicăăaărezultatăurmătoareaăierarhizare:ă 

Locul 1 – Livezeni 

Locul 2-  Lonea 

Locul 3-  Lupeni 

Locul 4- Vulcan 

Locul 5- Uricani 

Locul 6- Paroşeni 

Locul 7- Petrila 

 

 

 

 

 

Prin aplicarea 

indicatorilor de 

viabilitateă economicăă aă
rezultată următoareaă
ierarhizare: 

Locul 1 – Vulcan     

Locul 2 –Livezeni 

Locul 3 – Lupeni 

Locul 4 – Lonea 

Locul 5 – Paroşeni 

Locul 6 – Uricani 
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Locul 7 – Petrila 

Prină compilareaă celoră douăă tipuriă deă criteriiă şiă aplicareaă gradului de încredere 

rezultată dină evoluţiaă activităţiiă înă ultimiiă 5 aniă şiă aă graduluiă deă certitudineă aă rezervelor,ă
producţiilorăşiăcosturilorăluateăînăcalcul,ăaărezultatăurmătoareaăclasificare: 

 

Locul 1 – Livezeni       

Locul 2-  Vulcan  

Locul 3-  Lonea 

Locul 4- Lupeni 

Locul 5- Paroşeni 

Locul 6- Uricani 

Locul 7- Petrila  

 

Rezultatele 

ierarhizăriiă auă scosă înă
evidenţăăcăăunităţile de 

producţie: 

   - ExploatareaăMinierăăParoşeni; 
   - ExploatareaăMinierăăUricani; 

   - ExploatareaăMinierăăPetrila, 

nu au perspective de viabilizare aă activit ţiiă şiă necesit ă trecereaă lor imediat  în 

program de închidere.  

 

2.3 Soluţii de reorganizare în vederea continuării activităţii de extracţie 
a huilei din anul 2011 

 

Ca urmare a delimităriloră prezentateă la punctul anterior, a fostă elaboratăă soluţiaă
pentruă continuareaă activităţiiă deă extracţieă aă huileiă înă cadrulă CNHă Petroşani,ă conform 

căreiaă suntămenţinute înă activitateă4ăexploatăriăminiere,ă cele care prezintă potenţială deă
viabilizareă şiă vor fi trecute în program de închidere definitivăă 3ă exploatăriăminiereă (EM 

Paroşeni,ăEM PetrilaăşiăEM Uricani).  

În acest sens, conform prevederilor Deciziei nr. 2010/787/UE a Consiliului Uniunii 

Europene privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive (denumită în continuare „Decizia”) a fost întocmit 

prezentul Plan de închidere pentru accesarea ajutorului de stat în vederea închiderii 

minelor necompetitive. 

Pentruă unităţileă deă producţieă cuprinseă înă prezentulă Plan de închidere, au fost 

întocmite  Planuri de încetareaăactivit ţiiăaprobate conformăreglementărilorăînăvigoare. 

Ierarhizareaăminelorădup ăviabilitate
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CAPITOLUL III 
Ajutorul pentru închidere 
conform art. 3 din  Decizie  

 

3.1 Producţia de cărbune estimată, pe fiecare an carbonifer, a unităţilor 
de producţie a cărbunelui care fac obiectul planului de închidere 

 
3.1.1ăConsideraţiiăgenerale 

În urma analizei indicatorilor tehnico-economiciărealizaţiăînăperioadaăanterioarăăşiăaă
situaţieiărezervelorădeschiseădinăperimetreleădeăexploatareăPetrila,ăParoşeniăşiăUricani,ăăs-

a luat decizia de încetare aăactivităţiiăpentruăacesteăunităţi. 
Activitateaădeăproducţieăseăvaădesfăşuraăpânăă laăepuizareaă rezervelorădeschise,ă

pentruăaăputeaăpermiteăefectuareaălucrărilorăminiereădeăînchidereăînăcondiţiiădeăsiguranţăă
aăpersonaluluiăşiăaăzăcământului. 

Sistarea activităţiiă deă producţieă seă vaă faceă diferenţiat,ă deă laă oă minăă laă alta,ă înă
funcţieădeăcomplexitateaălucrărilorăşiăăgradulădeădificultateăalăacestora. 

Înăacestăsens,ăaăapărutănecesitateaăîntocmiriiăunorăplanuriădeăînchidereătreptatăăa 

fiecăreiăzoneădeăzăcământădeschisă,ăaăfiecăreiăcapacităţiădeăproducţieăepuizate.  

 

3.1.2 Producţiaădeăc rbune 

 

Producţiaă deăhuilăă preconizatăă aă fiă extrasăădeăunităţileă deăproducţieă cuprinseă înă
Planul de închidere, în perioada 2011-2018,ăseăprezintăădupăăcumăurmează: 

 

-mii tone/an- 

 

Seăconstatăăcăăînăcursulăanuluiă2011ăCompaniaăNaţionalăăaăHuileiă- SA va extrage 

prină unităţileă cuprinseă înă Planul de Închidere,ă oă producţieă deă 735ă miiă toneă huilă,ă
respectivă364,4ămiiătoneăechivalentăcărbuneă(tec),ăajungândăcaăînăanulă2017ăsăăextragăăoă
cantitateădeă245ămiiătoneăhuilă,ărespectivă120,6 mii toneăechivalentăcărbuneă(tec). 

Producţiaă estimată în toneă echivalentă cărbuneă (tec)ă peă companieă şiă pe unităţileă
cuprinseăînăPlanulădeăÎnchidere,ăesteăprezentatăăînătabelulăurmător: 

 

Exploatareaăminier ă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PETRILA 119,0 119,0 119,0 119,0 45,0 0  0 0 

PAROŞENI 400,0 360,0 320,0 320,0 280,0 250,0 200,0 0 

URICANI 216,0 216,0 216,0 200,0 150,0 90,0 45,0 0 

TOTALăunit ţiăînchise 735,0 695,0 655,0 639,0 475,0 340,0 245,0 0 
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-mii tec- 

Exploatareaăminier ă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PETRILA 60,7 60,7 60,7 60,7 22,9 0,0 0,0 0 

PAROŞENI 196,6 177,0 157,3 157,3 137,6 122,9 98,3 0 

URICANI 107,1 107,1 107,1 99,2 74,4 44,6 22,3 0 

TOTALăunit ţiăînchise 364,4 344,8 325,1 317,2 234,9 167,5 120,6 0 

 

Grafic,ăevoluţiaăproducţieiădeăcărbune esteăprezentatăămaiăjos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înăconformitateăcuăprecizărileădeămaiăsus,ăs-aăluatădeciziaăca,ăpeămăsuraăreduceriiă
treptateăaăcapacităţiiădeăproducţie,ăsăăfieăexecutateălucrărileăminiereădeăînchidereă
subterană,ăînăconformitateăcuăPlanulădeăîncetareăaăactivităţiiă(PIA)ăspecificăfiecăreiăunităţiă
deăproducţieătrecuteăpeăînchidere. 

DinăgraficăseăobservăăcăăE.M.Petrilaăepuizeazăăexploatareaăzăcământuluiădeschisă
înăcinciăaniă(până înăanulă2015),ăiarăE.M.ParoşeniăşiăE.M.Uricaniăepuizeazăăexploatareaă
zăcământuluiădeschisăînăşapteăaniă(pânăăînăanulă2017). 

 
Huilaă extrasăă esteă supusăă unuiă procesă deă sortareă înă urmaă căruiaă cantitateaă ceă

îndeplineşteă parametriiă deă calitateă conformă contractelor încheiate de CNH SA cu cele 

douăă termocentraleă (SCă ELECTROCENTRALEă SAă Deva-Mintia, Sucursala 

ElectrocentraleăParoşeni),ăesteă livratăădirect beneficiarilor pentru producerea combinatăă
a energieiăelectriceăşiătermice.ăAceastăăproducţie este preconizatăăaăfiă livratăăsub formăă
deăhuilăăsortată. 

Producţia sortată:        - mii gigacalorii- 

Exploatareaăminier ă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PETRILA 130,3 130,3 130,3 130,3 49,3 0 0 0 

PAROŞENI 564,8 451,8 451,8 564,8 494,2 653,1 529,5 0 

URICANI 304,1 304,1 304,1 352,0 264,0 190,1 95,0 0 

TOTALăunit ţiăînchise 999,2 886,3 886,3 1047,1 807,5 843,1 624,5 0 

evoluţiaăproducţieiădeăcărbune
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Cantitateaă deă huilăă careă nuă îndeplineşteă parametriiă deă calitateă conformă
contractelor,ăesteăsupusăăunuiăprocesădeăpreparareăînăcadrulăExploatăriiădeăPreparareăaă
Cărbuneluiă“Valea Jiului”,ăfiindăapoiălivratăătermocentralelor.  

Producţia supusă preparării:                  - mii gigacalorii- 

Exploatareaăminier ă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PETRILA 294,2 294,2 294,2 294,2 111,3 0 0 0 

PAROŞENI 811,2 786,6 649,0 536,0 469,0 207,0 158,5 0 

URICANI 445,4 445,4 445,4 342,0 256,5 122,2 61,1 0 

TOTAL unităţi închise 1550,8 1526,1 1388,5 1172,2 836,8 329,2 219,6 0 

 

Producţiaă extrasă,ă preparatăă şiă valorificată,ă livratăă beneficiarilor,ă exprimatăă înă
gigacaloriiăseăprezintăădupăăcumăurmeazăă: 

Total producţie valorificată:                   - mii gigacalorii- 

Exploatareaăminier ă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PETRILA 424,5 424,5 424,5 424,5 160,6 0 0 0 

PAROŞENI 1376,0 1238,4 1100,8 1100,8 963,2 860,0 688,0 0 

URICANI 749,5 749,5 749,5 694,0 520,5 312,3 156,2 0 

TOTALăunit ţiăînchise 2550,0 2412,4 2274,8 2219,3 1644,3 1172,3 844,2 0 

 
3.1.3 Numărul de personal  

 

Numărulădeăăpersonalădinăcadrulăunităţilorădeăproducţieăcuprinseăîn Planul de 

închidere,ăseăprezintăădupăăcumăurmează:   

   - persoane- 
Exploatarea 
minier ă/anul 

 

01.ian 
2011 

 

31.dec 
2011 

 

31 dec 
2012 

 

31.dec 
2013 

 

31.dec 
2014 

 

31.dec 
2015 

 

31.dec 
2016 

 

31 dec 
2017 

31 dec 
2018 

PETRILA 1128 857 663 580 488 0 0 0 0 

PAROSENI 1161 975 800 698 612 572 498 198 0 

URICANI 1066 923 742 662 584 417 229 208 0 

Total unităţi  3355 2755 2205 1940 1684 989 727 406 0 

          
 

3.2 Costurile de producţie estimate pentru fiecare unitate de producţie 
a cărbunelui intrată în proces de închidere pe perioada 2011 – 2018 

  
Costurileădeăproducţieăestimateăpentruăceleătreiăunităţiăminiereăintrate în program de 

închidere sunt fundamentate în conformitate cu articolul 1, aliniatul (f) din Decizie. 

 Facem  precizareaă că, la previzionarea costuriloră deă producţieă auă fostă luateă în 

considerareăurmătoareleăelemente: 
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- corelareaănecesaruluiădeămaterialeăcuănivelulăproducţieiăplanificate; 

- asigurareaăserviciilorănecesareăpentruăfuncţionareaăînăcondiţiiădeăsiguranţăă
aăutilajelorăşiăinstalaţiilorădinăsubteran; 

- reîntregireaăstoculuiădeăsiguranţăălaăcareăs-a  apelat  în luna februarie 2011 

ca urmare a exploziei care a avut loc la E.M. Uricani ; 

- aplicareaă unuiă coeficientă deă inflaţieă pentru anul 2011 de 3,2% pentru 

cheltuielileămaterialeăşiăserviciileănecesareădesfăşurăriiăprocesuluiădeăproducţie. 
La calculul fondului de salarii pentru anul 2011 s-a luat în considerare un câştig 

mediu de 3225 lei/pers. 

Evoluţiaă costuriloră deă producţieă defalcateă peă celeă treiă unităţiă miniereă intrateă înă
proces de închidere, previzionate pe fiecare an din perioada 2011-2018,ă seă prezintăă
dupăăcumăurmează: 

 

Costuriădeăproducţieăcentralizateăpentruăunit ţileăînchiseădinăcadrulăCNHă- SA  

-mii lei- 

Specificaţieă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuri de 

producţie, 
 din care: 

273913 246135 218981 213345 162175 113616 89463 0 

Cheltuieli 

materialeăşiă
servicii, din care: 

73918 74117 67625 66255 48035 42365 37956 0 

 - energie 22486 22570 20260 19765 14753 14452 13537 0 

 - amortizare 11575 11575 11575 11575 11575 6780 6780 0 

 - cheltuieli cu 

transportul 

 pânăălaăpunctele 

de utilizare 

11626 11219 10812 10575 6718 3876 2701  

Cheltuieli de 

personal, din care: 
173546 146979 131517 126880 95848 56597 41847 0 

 - salarii 122142 103447 92566 89303 67509 39868 29481 0 

 - viramente 47635 40344 36101 34828 26329 15549 11498 0 

Alte cheltuieli 26449 25039 19839 20210 18292 14654 9660 0 

 

Situaţiaă costuriloră deă producţieă pentruă perioadaă 2011-2018,ă pentruă unităţileă deă
producţieăintrateăînăprocesădeăînchidere,ăseăprezintăăastfel: 
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Unitateaădeăproducţieăsubteran :ăEXPLOATAREAăMINER  PETRILA 

-mii lei- 

Specificaţieă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuriădeăproducţie, 
 din care: 

75568 67010 60148 60049 40579   0 

Cheltuieliămaterialeăşiăservicii,ă
din care: 

14.123 15.276 14.474 14.356 9.733    

 - energie 3.364 3.864 3.478 3.393 2.533    

 - amortizare 4795 4795 4795 4795 4795    

 - cheltuieli cu transportul 

 pânăălaăpunctele de utilizare 
4357 4357 4357 4357 1647    

Cheltuieli de personal, din 

care: 
54.170 44.793 40.254 40.251 26.054    

 - salarii 38.117 31521 28327 28325 18349    

 - viramente 14.866 12293 11048 11047 7156    

Alte cheltuieli 7.275 6.941 5.420 5.442 4.792    

 

Unitateaădeăproducţieăsubteran :ăEXPLOATAREAăMINER  PAROŞENI 
-mii lei- 

Specificaţieă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuri de 

producţie, 
 din care: 

112877 100183 87565 87465 69932 72370 63276 0 

Cheltuieli 

materialeăşiă
servicii, din care: 

39.758 37.159 33.092 32.732 24.972 29.551 27.375 0 

 - energie 12.403 11.692 10.523 10.265 7.664 9.896 9.270 0 

 - amortizare 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 0 

 - cheltuieli cu 

transportul 

 pânăălaăpunctele 

de utilizare 

4068 3661 3254 3254 2848 2542 2034  

Cheltuieli de 

personal, din care: 
62.503 53.135 46.595 46.591 37.460 34.404 30.195 0 

 - salarii 44.002 37408 32805 32802 26391 24238 21274 0 

 - viramente 17.161 14589 12794 12793 10292 9453 8297 0 

Alte cheltuieli 10.616 9.889 7.878 8.142 7.500 8.415 5.706 0 
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Unitateaădeăproducţieăsubteran :ăEXPLOATAREAăMINER  URICANI 

-mii lei- 

Specificaţieă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuri de 

producţie, 
 din care: 

85468 78942 71268 65831 51664 41246 26187 0 

Cheltuieli 

materialeăşiă
servicii, din care: 

20.037 21.682 20.059 19.167 13.330 12.814 10.581 0 

 - energie 6.719 7.014 6.259 6.107 4.556 4.556 4.267 0 

 - amortizare 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 0 

 - cheltuieli cu 

transportul 

 pânăălaăpunctele 

de utilizare 

3201 3201 3201 2964 2223 1334 667  

Cheltuieli de 

personal, din care: 
56.873 49.051 44.668 40.038 32.334 22.193 11.652  

 - salarii 40.023 34518 31434 28176 22769 15630 8207  

 - viramente 15.609 13462 12259 10989 8880 6096 3201  

Alte cheltuieli 8.558 8.209 6.541 6.626 6.000 6.239 3.954  

  

 Dină analizaă celoră prezentateă maiă susă seă constatăă tendinţaă descrescătoareă aă
costurilor de producţieădeterminatăădeăreducereaătreptatăăaăproducţieiădeăcărbuneăextrasăă
precumăşiădeăreducereaăcorespunzătoareăaăpersonalului,ăprinădisponibilizare. 
 

3.3 Previziuni economico- financiare ale unităţilor de producţie care 
fac obiectul planului de închidere pe perioada 2011 - 2018 

 
    Indicatorii economico-financiariăprognozaţiăpentru perioada 2011-2018, cuprinşi în 

Planul de închidere aăceloră3ăunităţiăminiere, seăprezintăăastfel: 
- mii lei - 

Specificaţieă/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 VENITURI 

TOTALE,  

din care: 

95195 87756 84953 90894 68861 61058 44817 0 

Producţiaăvândută 94100 86756 84048 90084 68146 60438 44292 0 

CHELTUIELI 

TOTALE, 
273913 246135 218981 213345 162175 113616 89463 0 
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 din care: 

Cheltuieli 

materiale şiă
servicii, din care: 

73918 74117 67625 66255 48035 42365 37956 0 

 - energie 22486 22570 20260 19765 14753 14452 13537 0 

 - amortizare 11575 11575 11575 11575 11575 6780 6780 0 

 - cheltuieli cu 

transportul 

 pânăălaăpunctele 

de utilizare 

11626 11219 10812 10575 6718 3876 2701  

Cheltuieli de 

personal, din care: 
173546 146979 131517 126880 95848 56597 41847 0 

 - salarii 122142 103447 92566 89303 67509 39868 29481 0 

 - viramente 47635 40344 36101 34828 26329 15549 11498 0 

Alte cheltuieli 26449 25039 19839 20210 18292 14654 9660 0 

Rezultatul brut -178718 -158379 -134028 -122451 -93314 -52558 -44646 0 

  

Dină analizaă tabeluluiă prezentată seă constatăă căă numaiă dină veniturileă realizateă dină
vânzareaămărfiiă unităţileă dină grupulă neviabilă nuă potă să-şiă acopereăcheltuielileă necesare,ă
producând pierderi. 

 

3.4 Evoluţia ajutorului de stat notificat, în conformitate cu art. 3 din 
Decizia  2010/787/UE 

            - mii lei - 

Specificaţie/anul 
Anul  Total 

perioad  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ajutor de stat 

 conform art. 3  

din Decizie 

178718 158379 134028 122451 93314 52558 44646 0 784094 

 

Valoareaăcumulată a ajutorului de stat notificat conform art. 3 din Decizie, este de 

784.094 mii lei. 

Grafic,ăevoluţiaăajutoruluiădeăstatăpentru perioada 2011-2018, seăprezintăăastfel: 
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Înăgraficăesteăprezentatăşiăajutorulădeăstatăpentruăanulă2010,ăpentruăaăfiăreferinţăăde 

comparare pentru ajutorul de stat solicitat anual pentru fiecare din anii din perioada 

2011-2018.. 

Cuantumul ajutorului de stat notificat în baza art. 3 din Decizia 2010/787/UE 

pentru fiecareă dintreă unităţileă deă producţieă intrateă înă procesă deă închidere, seă prezintăă
astfel : 

- mii lei - 

Anul/Unitatea de 

producţieă
carbonifer  

EM PETRILA EM PAROŞENI EM URICANI TOTAL 

2011 61487 60914 56317 178718 

2012 52881 55726 49772 158379 

2013 46019 45816 42193 134028 

2014 45920 40709 35822 122451 

2015 35235 29013 29066 93314 

2016 0 26442 26116 52558 

2017 0 26209 18437 44646 

2018 0 0 0 0 

Totalăperioad  241542 284829 257723 784094 

3.5 Compatibilitatea ajutorului pentru închidere cu principiile pieţei 
comune 

Conform art. 3 (1) din Decizie, ajutorul pentru o întreprindere, destinat în mod 

specifică acopeririiă pierderiloră aferenteă producţieiă curenteă aleă unităţilor de producţie a 

cărbunelui,ă poateă fiă considerată compatibilă cuă piaţaă internăă numaiă dacăă îndeplineşte 

următoareleăcondiţii:  

ăAjutoruluiădeăstatăsolicitatăpentruăînchidere
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(a) exploatarea unităţilor în cauză de producţie a cărbunelui trebuie să facă parte 
dintr-un plan de închidere al cărui termen-limită nu depăşeşte data de 31 decembrie 

2018;  

PentruăfiecareădinăunităţileădeăproducţieăăPetrila,ăParoşeniăşiăUricaniăs-au întocmit  

Planurile de încetare aăactivităţiiă(PIA),ăplanuriăînăcareăsuntăstabiliteătermeneleăpreciseădeă
finalizareă aă activităţiiă deă exploatare, respectiv încetarea permanentă aă producţieiă şiă aă
vânzărilorădeăcărbune,ădupăăcumăurmează: 

- UnitateaădeăproducţieăExploatareaăMinierăăPetrila:ăanul  2015 

- UnitateaădeăproducţieăExploatareaăMinierăăUricani:ăanulăă2017 

- UnitateaădeăproducţieăExploatareaăMinierăăParoşeni:ăanulă2017 

(b) unităţile de producţie a cărbunelui în cauză trebuie închise definitiv în 
conformitate cu planul de închidere;  

 Conformă lucrărilorăcuprinseăînăPlanulădeă încetareăaăactivităţiiă (PIA),ăprezentateă înă
anexă,ăseăpotăconstataăurmătoarele: 

- reducereaăprogresivăăaăactivităţii,ăpânăălaăînchidereaătotalăăaăexploatăriiăminiere; 
- închidereaăporţiunilorădeăzăcământăşiăaă lucrărilor miniere în care s-aădesfăşurată

exploatarea; 

- ecologizareaăşiărefacereaămediuluiănaturalăalăsuprafeţelorăocupateădeăactivitateaă
minierăărespectivă. 

 (c) ajutorul notificat nu trebuie să depăşească diferenţa dintre costurile de 

producție  previzibile şi veniturile previzibile pentru un an carbonifer.  

Ajutorulăplătită efectivă vaă faceăobiectulăuneiă corecţii anuale, pe baza costurilor de 

producţieăşiăaăveniturilorăefectivărealizate,ăpânăăcelătârziuălaăsfârşitul anului de producţie 

deăcărbuneăurmătorăceluiăpentru care a fost acordat ajutorul. 

Conform datelor prezentate în acest capitol, înă ceeaă ceă priveşteă ajutorulă anual,ă
notificată pentruă închidereaă unităţiloră deă producţieă seă observăă căă acestaă nuă depăşeşteă
diferenţaăîntreăcosturileăprevizibileăşiăveniturileăprevizibile,ăsituaţieăceărezultăădinăătabeleleă
următoare: 

Centralizareădateăpentruăunit ţileăcuprinseăîn Planul de închidere  

          - mii lei -  

Specificaţie/anul 
Anul  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuri de 

producţieă
previzibile  

273913 246135 218981 213345 162175 113616 89463 0 

Venituri  

previzibile 
95195 87756 84953 90894 68861 61058 44817 0 

Diferenţă 

costuri-venituri 
178718 158379 134028 122451 93314 52558 44646 0 
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Ajutor de stat  

conform art. 3 
178718 158379 134028 122451 93314 52558 44646 0 

 

Peăfiecareăunitateădeăpăroducţieăintratăăînăprocesădeăînchidere,ăsituaţiaăseăprezintăă
astfel: 

UnitateaădeăproducţieăExploatareaăMinier ăPetrila  

 - mii lei - 

Specificaţie/anul 
Anul 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuriădeăproducţie 

previzibile  
75568 67010 60148 60049 40579 0 0 0 

Venituri  

previzibile 
14081 14129 14129 14129 5344 0 0 0 

Diferenţă 

costuri-venituri 
61487 52881 46019 45920 35235 0 0 0 

Ajutor de stat  conform art. 3 61487 52881 46019 45920 35235 0 0 0 

 

Unitatea de producţieăExploatareaăMinier ăParoşeni 
 - mii lei - 

Specificaţie/anul 

Anul  

2011 2012 2013 

2014 

2015 2016 2017 

201

8 

Costuriădeăproducţieă
previzibile  

11287

7 

10018

3 

8756

5 

8746

5 

6993

2 

7237

0 

6327

6 
0 

Venituri  

previzibile 
51963 44457 

4174

9 

4675

6 

4091

9 

4592

8 

3706

7 
0 

Diferenţă 

costuri-venituri 
60914 55726 

4581

6 

4070

9 

2901

3 

2644

2 

2620

9 
0 

Ajutor de stat  conform art. 

3 
60914 55726 

4581

6 

4070

9 

2901

3 

2644

2 

2620

9 
0 

 

UnitateaădeăproducţieăExploatareaăMinier ăUricani 
  - mii lei - 

Specificaţie/anul 
Anul  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuriădeăproducţieă
previzibile  

85468 78942 71268 65831 51664 41246 26187 0 

Venituri  

previzibile 
29151 29170 29075 30009 22598 15130 7750 0 
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Diferenţă 

costuri-venituri 
56317 49772 42193 35822 29066 26116 18437 0 

Ajutor de stat  conform art. 3 56317 49772 42193 35822 29066 26116 18437 0 
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Evaluareaăcosturilor,ăaăveniturilorăşiăaăajutoarelorăpentruăînchidereăînălei/tec 
- lei/tec - 

Specificaţie/anul 
Anul  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuriădeăproducţieă
previzibile  

751,7 713,8 673,6 672,6 690,4 678,3 741,8  

Venituri  

previzibile 
261,2 254,5 261,3 286,6 293,2 364,5 371,6  

Diferenţă 

costuri-venituri 
490,5 459,3 412,3 386,0 397,2 313,8 370,2  

Ajutor de stat  conform art. 3 490,5 459,3 412,3 386,0 397,2 313,8 370,2  

 
(d) cuantumul ajutorului pe tonă echivalent cărbune nu trebuie să conducă la un preţ al 
cărbunelui Uniunii la punctul de utilizare inferior celui al cărbunelui de o calitate similară 
din ţări terţe;  

Din comunicatul Comisiei Europene din data de 25 octombrie 2010 referitor la 

monitorizarea importurilor de huila din terte ţări în baza Regulamentului Consiliului nr. 

405/2003, rezultăăcăăpreţulăhuileiăimportateădeăstateleămembre,ăînăsemestrul I al anului 

2010 a fost de 79,92 euro/tec. Aceste informatii  seăregăsescălaăurmătoareaăadresă: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/coal/doc/2010/hard_coal_electricity_201001.pdf 

 

Preţulă de vânzare la punctul de utilizare a huilei comercializate de unităţileă deă
producţieăaleăCNHă–SAăaflateăînăînchidere,ăseăprezintăădupăăcumăurmează: 

 

Specificaţie/anul 
Anul 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Preţulăde vânzare 

lei/gcal – preţuriăunităţiăCNHă 63,63 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 

euro/tec – preţuriăunităţiăCNH 105,8 107,18 107,69 108,47 108,47 108,47 108,47 

Curs valutar luat în calcul 

Lei/euro 4,21 4,18 4,16 4,13 4,13 4,13 4,13 

Notă: Cursul valutar este preluat pentru perioada 2011-2014, din Prognoza deă toamnăă 2010ă aă

ComisieiăNaţionaleădeăPrognoză,ădinădataădeă5ănoiembrieă2010,ăiarăpentruăperioadaă2015-2017 s-a avut în 

vedere un curs valutar identic cu cel din anul 2014. 

 

CNHăSAăareănegociatăcuăceleădouăătermocentraleăunăpreţădeăvânzare al huilei la 

punctul de utilizare de 64 lei/gigacalorie începând cu luna februarie 2011, echivalentul a 

105,8-108,47ăeuro/tec,ăpreţăceăesteăsuperiorăceluiă importatădeăstateleămembre,ăconformă
comunicăriiăComisieiăEuropene,ăaşaădupăăcumărezultăădinătabelulădeămaiăsus. 

Menţionămă căă înă preţulă deă vânzareă ală huileiă laă punctulă deă utilizareă deă 64ă
lei/gigacalorieăsuntăincluseăşiăcheltuieliădeăpreparareăefectuateădeăoăsubunitateădistinctăăşiă
anume Exploatarea deă Preparareă aă Cărbuneluiă “Valea Jiului” careă seă ocupăă cuă

http://ec.europa.eu/energy/observatory/coal/doc/2010/hard_coal_electricity_201001.pdf
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operaţiunileă deă preparare,ă spălare,ă calibrare,ă sortareă aă cărbuneluiă provenită deă laă toateă
subunităţileă miniereă aleă companiei,ă subunitateă careă nuă esteă inclusăă înă planulă deă
închidere.   

 (e) unităţile de producţie a cărbunelui în cauză trebuie să fi fost active la 31 
decembrie 2009;  

ToateăunităţileădeăproducţieăcareăfacăparteădinăPlanulădeă închidereăauădesfăşurată
activitateădeăexploatareăaăcărbuneluiăînăanulă2009.ăProducţiaăobţinutăădeăacesteaăînălunaă
decembrieă2009ăşiăpeăparcursulăanuluiă2009ăesteăprezentatăăînătabelulăurmător: 

- mii tone - 

Specificaţie/anul decembrie 2009 anul 2009 Obs. 

ExploatareaăMinierăăPETRILA 11,0 164,2 Cantitatea de 

huilăăextrasă ExploatareaăMinierăăPAROŞENI 29,6 311,8 

ExploatareaăMinierăăURICANI 16,1 203,7 

 

(f) cuantumul total al ajutorului acordat pentru închidere de un stat membru trebuie 

să aibă o tendinţă descrescătoare: până la sfârşitul anului 2013 reducerea nu poate să 
fie mai mică de 25 %, până la sfârşitul anului 2015 nu mai mică de 40 %, până la 
sfârşitul anului 2016 nu mai mică de 60 % şi până la sfârşitul anului 2017 nu mai mică de 
75 % din ajutorul acordat în 2011; 

În anul 2010 CNH - SA a beneficiat de  ajutor de stat, conform Regulamentului  

(CE) 1407/2002, în valoare de 249.784 mii lei, nivel de la care a pornit solicitarea noului 

ajutor de stat pentru anii 2011-2018. 

Ajutorulădeăstatăareătendinţăădescrescătoareăşiăseăîncadreazăăînăcoteleăminimeădeă
reducereăprevăzuteăînăDecizie.ăReducereaăefectivăăaăajutoruluiăsolicitat,ăfaţăădeăanulădeă
referinţăă2011,ăseăprezintăădupăăcumăurmează: 

 

- mii lei - 

Specificaţie/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

perioad  

Valoarea ajutorului 

de stat 

solicitat cf. art. 3 

din Decizie 

178718 158379 134028 122451 93314 52558 44646 0 784094 

Reducereăefectivăăaă

ajutorului de stat 

notificat cf. art.3,ăfaţăă

deăanulădeăreferinţă 

referinta 
  

11,4  
% 

25,0  
% 

31,5 
% 

47,8 
% 

70,6 
% 

75,0 
% 

100 % - 
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Specificaţie/anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

perioad  

Reducereăminimăă

prevăzutăăînăDecizie 
 

Nu sunt 

precizate 

valori 

25% 

Nu sunt 

precizate 

valori 

40% 60% 75% 

Nu sunt 

precizate 

valori 

- 

 

 

(g) cuantumul total al ajutorului pentru închidere destinat industriei cărbunelui într-
un stat membru nu trebuie să depăşească, pentru oricare an ulterior anului 2010, 
cuantumul ajutorului acordat de acel stat membru şi autorizat de către Comisie în 
conformitate cu articolele 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 pentru anul 2010;  

 Dinătabelulăprezentatămaiăsusăseăobservăăcăăvaloareaăajutorulădeăînchidereăsolicitată
înăconformitateăcuăprevederileăart.ă3ădinăDecizie,ăesteămaiămicăădecâtăvaloareaăajutorului 

primit de CNH-SA în anul 2010 pentru oricare din anii 2011-2018. 

In anul 2011, valoareaă solicitatăă esteă deă 178718 miiă leiă faţăă deă valoareaă
consumatăăînăanulă2010,ăde 249784 mii lei. În  continuare, în fiecare an, ajutorul de stat 

solicitat este mai mic decât ajutorul de stat primit în anul 2010. 

 

(h) statele membre trebuie să elaboreze un plan de adoptare de măsuri care au 
scopul de a atenua impactul asupra mediului a producţiei de cărbune de către unităţile 
de producţie a cărbunelui cărora le-a fost acordat un ajutor în temeiul prezentului articol, 

de exemplu în domeniul eficienţei energetice, al energiei regenerabile sau al captării şi 
stocării dioxidului de carbon. 

Planul de atenuare a impactului asupra mediului este prezentat la pg. 34.  
 

Compania Nationala a Huilei păstreazăăevidenţeăcontabileăexacteăşiădistincteăpeă
tipuriădeăactivităţiăeconomice pentru unităţileăcareăurmeaza sa beneficieze de ajutor de 

stat, si va lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor art. 6 din Decizie. 
 

3.6 Descrierea sistemului de acordare a ajutorului pentru unităţile 
cuprinse în planul de închidere la CNH- SA Petroşani 

 
Ajutorulă deă stată seă acordăă integrală deă laă bugetulă statului,ă pentruă acoperireaă

diferenţeiă dintreă costurileă deă producţie şi venituri previzionate, destinat acoperirii 

pierderilorăaferenteăproducţieiăcurenteăaleăunităţilorăcuprinseăînăprezentulăplan. 
 

Sprijinul financiar acordat de Statul Roman, conform art.3 din Decizie, pentru 

implementarea Planului de închidere a unităţilorădeăhuilăă înăperioadaă2011-2017 se va 

reduce gradual, de la 178718 mii lei în anul 2011 la 44.646 mii lei în anul 2017, conform 

aliniatului (f) al articolului 3 din Decizie.  
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CAPITOLUL IV 
Ajutorul de stat pentru suportareaăcosturilorăexcepţionale 

Conform art. 4 din Decizie 
 

4.1 Generalităţi    
Acestătipădeăajutorădeăstatăesteădestinatăunităţilorăminiereădeăproducţieăaăcărbuneluiă

careăauă intrată înăprocesădeăînchidereădefinitivăăpentruăaă leăpermiteăsăăacopereăcosturileă
rezultate din închiderea lor. Aceste costuri nu sunt legate de producţiaăcurentă. 

Laăbazaă fundamentăriiă acestuiă tipădeăajutorăaă statăPlanulădeă încetareaăactivităţii,ă
întocmităpentruăfiecareăunitateădeăproducţieăaăcărbunelui,ăînăparte. 

  

4.2 Descrierea sistemului de acordare a ajutorului pentru costurile 
excepţionale 

Ajutorul de stat acordat conform Articolului 4 din Decizie este destinat pentru: 

- acoperireaă costuriloră rezultateă înă urmaă închideriloră unităţiloră deă producţieă aă
cărbunelui,ăconformăPlanuluiădeăîncetareăaăactivităţiiă(PIA),ădefinite la litera (g), (i), 

(m) de la punctul 1 din Anexa la Decizie 

-  acoperirea costurilor generate de programele de restructurare şiăreconversie a 

personalului, în urma închiderii unităţiloră deă producţie aă cărbuneluiă definite la  

litera (b), (d), (e) de la punctul 1 din Anexa la Decizie.  

 

4.3 Descrierea tipurilor de costuri excepţionale avute în vedere 

Corespunzător prevederilor de la punctul 1 din Anexa la Decizia 787/2010, au fost 

identificateă următoareleă categoriiă deă costuriă excepţionaleă aplicabileă unităţiloră dină
prezentul plan de închidere: 

(b) alte cheltuieli excepţionale pentru lucrătorii care şi-au pierdut sau sunt pe cale 

să-şi piardă locul de muncă;  

In cadrul acestei categorii au fost incluse costurile legate de ieşirea din sistem a 

personalului, prin disponibilizare, astfel:  

 

Specificaţieă

/anul 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 

perioad  

Nr. pers. 

disponibilizate 

pentru care 

sunt suportate 

cheltuieli 

excepţionale 

600 550 265 256 695 262 321 406 3355 
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Suma brută prevăzută pentruă disponibilizareă peăpersoanăăeste de 46.400 lei ce 

reprezintăă plăţiă compensatorii acordate de CNH SA  persoaneloră ceă îşiă pierdă loculă deă
muncă. 

Acestă dreptă seă regăseşteă înă Contractulă Colectivă deă Muncăă şiă seă acordăă cuă
respectarea legislaţieiăînăvigoare. 

 

(d) costul suportat de întreprinderi pentru reconversia profesională a lucrătorilor 
pentru a-i ajuta să găsească un nou loc de muncă în afara industriei cărbunelui, în 
special costuri de formare;  

In cadrul acestei categorii au fost incluse costurile legate de reconversia unui 

numărădeă3079ăsalariaţi, împărţiţi pe ani, dupăăcumăesteăprezentatăînătabelulăurmător: 
 

Specificaţieă

/anul 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 

perioad  

Nr. pers. 600 993 665 821 0 0 0 0 3079 

 

Menţionămăcăălaăcalcululăsumelorănecesareăpentruăreconversieăăs-a avut în vedere  

un cost de 5000 lei/pers/curs. 
 

 (e) furnizarea unei cantităţi de cărbune gratuit lucrătorilor care şi-au pierdut sau 

sunt pe cale să-şi piardă locul de muncă şi celor îndreptăţiţi să primească o astfel de 
cantitate anterior închiderii, sau acordarea echivalentului în bani;  

Inăcadrulăacesteiăcategoriiăauăfostăincluseăcosturileălegateădeăacordareaăfacilităţiloră
prevăzuteădeălegislaţiaăîn vigoare dinăRomânia,ădupăăcumăurmează: 

 -mii lei- 

Specificaţieă

/anul 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 

perioad  

Suma 

prevăzută 
9800 9800 9800 9800 0 0 0 0 39200 

 

Celelalteă costuriă excepţionale cuprinse la punctul 1 din Anexa la Decizia 

787/2010, sunt  legate de lucrărileăprevăzuteăînăPlanulădeăîncetareăaăactivităţii,ărespectivă
Proiectul tehnicădeăînchidereăşiăseăprezintăădupăăcumăurmează :  

(g) lucrări suplimentare pentru siguranţa în subteran, rezultând în urma închiderii 
unităţilor de producţie a cărbunelui;  

Înă aceastăă categorieă deă costuriă excepţionaleă suntă cuprinseă costurile aferente 

următoarelor tipuri de  lucrări: 

- Închidere lucrări miniere subterane: 

   - execuţia digurilor de izolare şi reţinere în subteran; 

   - înnămolirea spaţiilor închise; 
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 - asigurarea circuitelor şi spaţiilor de circulaţie şi transport (rearmări, 

planări);   

- Închidere lucrări miniere de legătură cu suprafaţa: 

  - demontarea instalaţiilor de transport; 

  - montarea/demontarea instalaţiilor de rambleere; 

  - rambleerea lucrărilor miniere; 

  - realizarea plăcilor/dopurilor/digurilor la gura lucrărilor miniere de legătură 

cu suprafaţa; 

- Lucrări de montare/demontare utilaje si echipamente si punere in siguranţă a 

minei: 

- recuperarea utilajelor si echipamentelor din dotarea abatajelor; 

- montare/demontare echipamente si instalaţii de aeraj parţial; 

- asigurarea utilităţilor (aeraj general, evacuare ape, transport pe verticala si 

orizontala, 

- alimentarea cu energie electrica si pneumatica, lucrări de întreţinere si 

control). 

Cuantumulăacestorăcosturiăseăprezintăăînătabelulăurmător:       -mii lei- 

Specificaţieă

/anul 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 

perioad  

Suma 

prevăzută 
7461 9798 8735 13239 11326 10926 550 16013 78048 

 

 (i) toate costurile justificate corespunzător, legate de reabilitarea fostelor 
exploatări miniere;  

Înă aceastăă categorieă deă costuriă excepţionaleă suntă cuprinseă costurile aferente 

următoarelor tipuri de  lucrări: 

o Dezafectare si demolare construcţii din incintele miniere; 

o Dezafectare reţele si circuite cale ferata din incinte si racorduri; 

o Dezafectare drumuri si platforme din incinte; 

o Dezafectare reţele (conducte si reţele electrice). 

Cuantumulăacestorăcosturiăseăprezintăăînătabelulăurmător:       -mii lei- 

Specificaţieă

/anul 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 

perioad  

Suma 

prevăzută 
8483 8058 5412 7834 8667 18339 582 22350 79725 

 

(m) costuri de recultivare a solurilor de suprafaţă. 

Înă aceastăă categorieă deă costuriă excepţionaleă suntă cuprinse costurile aferente 

următoarelor tipuri de  lucrări: 

- Amenajare, geometrizare si înierbare incinte; 

- Amenajare si revegetalizare halde de steril; 
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- Amenajare/dezafectare si  înierbare depozite temporare. 

Cuantumulăacestorăcosturiăseăprezintăăînătabelulăurmător:       

 -mii lei- 

Specificaţieă

/anul 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 

perioad  

Suma 

prevăzută 
13562 12785 4274 7025 4314 5934 472 5245 53611 

 

Acesteă categoriiă deă costuriă suntă evidenţiateă separată şiă distinctă pentruă fiecareă
unitateăminierăăînchisă,ăînăPlanurileădeăîncetareaăactivităţii. 

 

4.4 Evoluţia ajutorului de stat pentru suportarea costurilor 
excepţionale conform Art. 4 din Decizie 

  

Valoarea ajutorului de stat notificat cf. art.4 din Decizie, necesar acoperirii 

costurilorăcareărezultăădinăînchidereaăunităţilorădeăproducţieăaăcărbuneluiăeste de 421.650  

miiăleiăşi seăprezintăăastfel: 

- mii lei - 

Specificaţie/anul 
Anul 

Total 

perioad

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cf. Pct.1, lit. b) din Anexa la 

Decizie 

2783

9 

2552

0 

1229

6 

1187

9 

3224

8 

1215

7 

1489

4 

1883

8 155671 

Cf. Pct.1, lit. d) din Anexa la 

Decizie 3000 4965 3325 4105  0 0  0  0  15395 

Cf. Pct.1, lit. e) din Anexa la 

Decizie 9800 9800 9800 9800  0  0 0  0  39200 

Cf. Pct.1, lit. g) din Anexa la 

Decizie 7461 9798 8735 

1323

9 

1132

6 

1092

6 550 

1601

3 78048 

Cf. Pct.1, lit. i) din Anexa la Decizie 

8483 8058 5412 7834 8667 

1833

9 582 

2235

0 79725 

Cf. Pct.1, lit. m) din Anexa la 

Decizie 

1356

2 

1278

5 4274 7025 4314 5934 472 5245 53611 

Total general 

7014

5 

7092

6 

4384

2 

5388

2 

5655

5 

4735

6 

1649

8 

6244

6 421650 

Graficăevoluţiaăacestuiătip de ajutor  în perioada 2011-2018, seăprezintăăastfel: 
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Cuantumul acestui tip de ajutor defalcat pe unităţileădeăproducţieăintrateăînăprocesă
deăînchidere,ăseăprezintăăastfelă: 

 

UnitateaădeăproducţieăExploatareaăMinier ăPetrila  

- mii lei - 

Specificaţie/anul 

Anul  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

perioad  

Cf. Pct.1, lit. b) din Anexa 

 la Decizie 12574 9002 3851 4269 22643  0 0   0 52339 

Cf. Pct.1, lit. d) din Anexa 

 la Decizie 1355 1595 1320 820  0 0   0 0  5090 

Cf. Pct.1, lit. e) din Anexa 

 la Decizie 2300 2365 2439 2471  0  0  0  0 9575 

Cf. Pct.1, lit. g) din Anexa 

 la Decizie 2169 2955 2103 4700 3950 3657  0  0 19534 

Cf. Pct.1, lit. i) din Anexa 

 la Decizie 1897 3492 2626 3284 4144 11098 0   0 26541 

Cf. Pct.1, lit. m) din Anexa 

la Decizie 
5907 3899 1545 3071 2264 3164 0 0 19850 

Total EM Petrila 26202 23308 13884 18615 33001 17919 0  0 132929 

 

UnitateaădeăproducţieăExploatareaăMinier ăParoşeni 
- mii lei - 

Specificaţie/anul 

Anul  

2011 2012 2013 

2014 

2015 2016 2017 2018 

Total 

perioad  

Cf. Pct.1, lit. b) din Anexa 

 la Decizie 8630 8120 4733 3991 1856 3434 13920 9187 53871 

Cf. Pct.1, lit. d) din Anexa 

 la Decizie 930 1345 1105 2290 0   0  0 0  5670 

Cf. Pct.1, lit. e) din Anexa 

 la Decizie 4600 4435 4228 4314  0  0  0 0  17577 

Cf. Pct.1, lit. g) din Anexa 

la Decizie 3050 3509 3509 4430 3304 4349 305 8426 30882 

Cf. Pct.1, lit. i) din Anexa 

 la Decizie 1665 2791 1473 2314 3018 5779 403 12894 30337 

Cf. Pct.1, lit. m) din Anexa 

 la Decizie 4217 4225 2186 2965 1316 2136 236 4010 21291 

TotalăEMăParoşeni 23092 24425 17234 20304 9494 15698 14864 34517 159628 
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UnitateaădeăproducţieăExploatareaăMinier ăUricani 

- mii lei - 

Specificaţie/anul 

Anul  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

perioad  

Cf. Pct.1, lit. b) din Anexa 

la Decizie 
6635 8398 3712 3619 7749 8723 974 9651 49461 

Cf. Pct.1, lit. d) din Anexa 

la Decizie 
715 2025 900 995 0 0 0 0 4635 

Cf. Pct.1, lit. e) din Anexa 

la Decizie 
2900 3000 3133 3015 0 0 0 0 12048 

Cf. Pct.1, lit. g) din Anexa 

la Decizie 
2242 3334 3123 4109 4072 2920 245 7587 27632 

Cf. Pct.1, lit. i) din Anexa 

la Decizie 
4921 1775 1313 2236 1505 1462 179 9456 22847 

Cf. Pct.1, lit. m) din Anexa 

la Decizie 
3438 4661 543 989 734 634 236 1235 12470 

Total EM Uricani 20851 23193 12724 14963 14060 13739 1634 27929 129093 
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CAPITOLUL V 
Valoareaătotal ăaăajutorului de stat solicitat 

conformăarticoleloră3ăşiă4ădinăDecizie 
 

Valoareaătotalăăaăajutoruluiădeăstatăsolicitatăăăesteăredatăăînătabelulăurmător: 

- mii lei - 

Specificaţie 

/anul 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 

perioada 

Valoarea ajutorului 

de stat 

cf. art. 3 din Decizie 

178718 158379 134028 122451 93314 52558 44646 0 784094 

Valoarea ajutorului 

de stat 

cf. art. 4 din Decizie 

70145 70926 43842 53882 56555 47356 16498 62446 421650 

TOTAL AJUTOR DE 

STAT 
248863 229305 177870 176333 149869 99914 61144 62446 1205744 

 

Grafic,ăevoluţiaăajutoruluiădeăstatăseăprezintăăastfel: 
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aăactivităţiiăcelorătreiăunităţiăminiereăpentruăcareăs-aăîntocmitădocumentaţiaădeăîncetare a 

activităţiiă şiă seă voră utiliza pentru suportarea cheltuielilor şiă aă măsuriloră pe care le 

presupune închiderea.  
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De asemenea, aceste fonduri vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor 

exceptionale (costuri care rezulta sau care au rezultat din inchiderea unitatilor de 

productie a carbunelui si care nu sunt legate de productia curenta). 

 

Compania Nationala a Huilei păstreazăăevidenţeăcontabileăexacteăşiădistincteăpeă
tipuriădeăactivităţiăeconomice pentru unităţileăcareăurmeaza sa beneficieze de ajutor de 

stat, si va lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor art. 6 din Decizie. 

 

 

 



 36 

CAPITOLUL VI 
Planulădeăm suriăprivindăatenuareaăimpactuluiănegativăal 

exploat riiăc rbuneluiăasupra mediului  
 

I.ăStrategieăşiăeficienţaăenergetic ă– prevederiălaănivelănaţională 
 
1.ă Îmbun t ţireaă eficienţeiă energeticeă şiă promovareaă surseloră regenerabileă deă
energie 

Diminuareaăefectelorănegativeăaleăprocesuluiădeăproducereăaăenergieiădinăcărbuneă
asupraăclimeiănecesităăacţiuniăconcreteăşiăeficiente.ăÎnăacest context,ăînăvedereaălimităriiă
creşteriiă previzionateă aă temperaturiiă globale,ă respectivă aă emisiiloră deă gazeă cuă efectă deă
seră,ă Româniaă vaă acţionaă înă specială înă domeniulă eficienţeiă energeticeă şiă înă domeniulă
surselor regenerabile de energie. 

Acţiunileă vizândă promovareaă eficienţeiă energeticeă şiă aă surseloră regenerabileă deă
energieă voră contribuiă atâtă laă reducereaă impactuluiă negativă asupraă mediului,ă câtă şiă laă
creştereaă securităţiiă înă alimentare,ă diminuândă gradulă deă dependenţăă aă Românieiă deă
importurile de energie. 
 
Eficienţa energetică 

Directivaă nr.ă 2006/32/CEă privindă eficienţaă energeticăă laă utilizatoriiă finali,ă careă aă
devenită obligatorieă pentruă Româniaă dină anulă 2008,ă prevedeă căă stateleămembreăUEă seă
angajeazăă săă realizezeă reducereaă consumuluiă deăenergieă finalăă cuă cel puţin 9% într-o 
perioadăădeănouăăaniă(2008-2016).ă Înăacestăsens,ăseăvorăadoptaăurmătoareleămăsuriă înă
domeniulăeficienţeiăenergetice: 

a) utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de energie, inclusiv 
contracteleă deă performanţăă energeticăă careă prevăd furnizarea de economii de 
energieămăsurabile; 

b) achiziţionareaă deă echipamenteă şiă tehnologiiă ţinândă seamaă cuă prioritateă deă
specificaţiileăprivindăeficienţaăenergetică; 

c) accelerarea procesului de executare a auditurilor energetice riguroase la 
consumatorii industriali,ă laăclădirileăpubliceăşiă rezidenţiale,ăaudituriăcertificateădeă
organismeleăabilitate,ăurmateădeămăsuriădeăreducereăaăconsumurilorăenergetice. 

• Potenţialulă naţională deă economisireă deă energie,ă respectivă deă reducereă aă
pierderilor energetice, este apreciat la 27 - 35 % din resursele energetice primare 
(industrie 20 - 25%,ăclădiriă40ă- 50%, transporturi 35 - 40%).  

 
Pentruărealizareaăţintelorădeăeficienţăăenergetică,ăseăvorăaveaăînăvedereăurmătoareleă

măsuri: 
 •ă ă ă ă Creştereaă eficienteiă înă utilizareaă energieiă electriceă şiă aă gazeloră naturaleă înă

industrie,ă realizareaă unoră proiecteă demonstrativeă pentruă atragereaă deă investiţiiă
destinateămodernizăriiăechipamentelorăşiăutilajelorătehnologice; 

• Continuareaă investiţiiloră pentruă reabilitareaă sistemeloră deă alimentare centralizatăă
cuăenergieătermicăădinăoraşeăşiăreducereaăpierderilorădeăenergie; 

• Realizareaă Programuluiă naţională deă reabilitareă termicăă aă clădiriloră deă locuită
existente aprobat de Guvern; 

• Stabilireaă unoră niveleă minimeă deă eficienţăă energeticăă înă industrie,ă transporturi, 
construcţii,ăagricultură,ăserviciiăşiăînăsectorulărezidenţial; 

• Creareaă cadruluiă legislativă necesară dezvoltăriiă pieţeiă concurenţialeă deă serviciiă
energetice; 
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• Promovareaă tranzacţionăriiă certificateloră albeă pentruă stimulareaă investiţiiloră înă
creştereaă eficienţeiă energetice,ă înă condiţiileă dezvoltăriiă uneiă practiciă europeneă înă
acest sens; 

• Acordareaă deă stimulenteă fiscaleă şiă financiareă pentruă realizareaă proiecteloră deă
creştereăaăeficienţeiăenergetice,ăcuărespectareaăcondiţiilorălegaleăprivindăajutorulăde 
stat. 

 
Promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie 

Măsurileăavuteăînăvedereăpentruăpromovareaăsurselorăregenerabileădeăenergie,ăsunt: 
• Creştereaăgraduluiădeăvalorificare,ăînăcondiţiiădeăeficienţăăeconomică,ăaăresurseloră

energetice regenerabileă pentruă producţiaă deă energieă electricăă şiă termicăă prină
facilităţiă înă etapaă investiţională,ă inclusivă prină facilitareaă accesuluiă laă reţeaua 
electrică; 

• Aplicarea Programului “20-20-20” astfelă încâtă înă anulă 2020ăenergiaă regenerabilăă
săăreprezinteă20%ădinăenergiaăprodusă; 

• Perfecţionareaăpieţeiădeă certificateă verziă înă vedereaăatrageriiă capitaluluiă privată înă
investiţiileădinădomeniulăsurselorăregenerabile; 

• Promovareaă unoră mecanismeă deă susţinereă aă utilizăriiă resurseloră energeticeă
regenerabile în producerea de energieătermicăăşiăaăapeiăcaldeămenajere; 

• Utilizarea de fonduri structurale. 
Celeă maiă convenabileă resurseă regenerabileă (înă funcţieă deă costurileă deă utilizareă şiă

volumulă deă resurse)ă şiă tehnologiiă utilizateă pentruă producereaă energieiă electriceă suntă
centralele hidroelectriceă inclusivă microhidrocentralele,ă turbineleă eolieneă şiă centraleă cuă
cogenerareă careă utilizeazăă biomasă,ă iară pentruă producereaă deă energieă termicăă suntă
biomasaă şiă energiaă solară.ă Înă zoneleă ruraleă existăă oă diversitateă deă formeă deă energieă
regenerabilă care pot fi utilizate în alimentarea cu energie a acestor zone sau a zonelor 
urbane: 

• Biomasaăesteăprincipalulă combustibilă rurală fiindă folositămaiăalesăpentruă încălzireaă
spaţiuluiăşiăaăapei,ăprecumăşiăpentruăgătit.ăBiomasaăacoperăăcircaă7ă%ădinăcerereaă
de energieă primarăă şiă circaă 50%ă dină potenţialulă deă resurseă regenerabileă ală
României; 

• Energiaă geotermalăă ceă seă poateă utilizaă pentruă încălzireaă spaţiuluiă şiă aă apei.ă
Datorităă amplasării,ă principalulă potenţială deă folosireă seă aflăă înă zoneă ruraleă - 
locuinţe,ă sere,ă acvacultură,ă pasteurizareaă lapteluiă - în amplasamente aflate la 
distanţeădeăpână la 35 km de locul de extragere; 

• Energiaă solară,ă înă specială pentruă preparareaă apeiă caldeă menajere,ă rezultândă oă
reducereăaăconsumuluiădeăcombustibiliiăfosiliăutilizaţiălaăîncălzirea apei; 

• Micro - hidrocentraleleă potă reprezentaă oă opţiuneă deă bazăă pentruă alimentareaă
zonelorăruraleăneconectateălaăreţeleădeăenergieăelectrică; 

• Generatoareleăeolieneăpot,ădeăasemenea,ăacoperiănecesarulădeăenergieăelectricăă
din zonele rurale greu accesibile, neelectrificate. 

 
Promovarea utilizării biocarburanţilor 

inteleăstabiliteăînăRomâniaăînăprivinţaăutilizăriiăbiocarburanţilor,ăsuntăurmătoarele: 
• Pânăăînăanulă2020,ăprocentulădeăutilizareăaăbiocarburanţilorăvaăfiădeăcelăpuţină10ă%,ă

înăcondiţiileăutilizăriiănoilorăgeneraţiiădeăbiocarburanţi. 
• Potenţialulă Românieiă deă aă furnizaă materieă primăă necesarăă pentruă biodiesel,ă

respectivăuleiăvegetală(floareaăsoarelui,ăsoia,ărapiţă)ăesteădeăcca.500ă- 550 mii t/an.  
 
2.ăM suriăaleăstrategieiăenergeticeăprivindăprotecţia mediului – laănivelănaţional 

Pentruă diminuareaă impactuluiă negativă asupraămediuluiă înconjurătoră problematicaă
deă reducereă aă noxeloră rezultateă înă urmaă combustieiă cărbunelui,ă aparţineă beneficiariloră
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Companieiă Naţionaleă aă Huileiă SAă (respectiviă termocentralelor).ă Activităţileă celoră 2ă
termocentraleă (SEă Devaă şiă Paroşeni)ă careă utilizeazăă huilaă energeticăă dină Valeaă Jiuluiă
vizândă protecţiaă mediuluiă înconjurătoră suntă cuprinseă înă Planulă naţională deă cercetareă
pentruăreducereaăemisiilorădeăgazeăcuăefectădeăseră.  

Măsurileă specificeă careăvoră fiă adoptateăpentruăprotecţiaămediuluiă înă cadrulă strategieiă
energetice sunt: 
• Continuareaăinternalizăriiăcosturilorădeămediuăînăpreţulăenergiei; 
• Încadrareaă centraleloră termoenergeticeă înă condiţiileă impuseă deă Directivaă

2001/80/EC cu privireălaălimitareaăemisiilorăînăaerăaleăanumitorăpoluanţiă(SO2, NOX 
şiă pulberi)ă proveniţiă dină instalaţiileămariă deăardere,ă deăDirectivaă 96/61/ECăpentruă
prevenireaăşiăcontrolulăintegratăalăpoluării; 

• Încadrarea centralelor termoelectrice în ceea ce priveşte emisia gazelor cu efect 
deăseră,ăînăcoteleăprevăzuteăînăPlanulăNaţionalădeăAlocareăaăcertificatelorădeăemisiiă
aăgazelorăcuăefectădeăserăăpentruăperioadaă2008ă- 2012,ădepăşireaăcotelorăputândă
fiărealizatăădoarăcuăachiziţieădeăcertificateăşiăcreştereaăcorespunzătoareăaăpreţuluiă
energiei electrice livrate; 

• Promovareaă tehnologiiloră curate,ă aă tehnologiiloră deă captareă şiă depozitareă aăCO2 
(CCS) din gazele de ardere a cărbunelui,ă pileleă deă combustieă şiă utilizareaă
hidrogenului ca vector energetic; 

• Promovareaăutilizăriiădeşeurilorămenajereăşiă industrialeă laăproducereaădeăenergieă
electricăăşiătermică; 

 
II.ăStrategieăminier ăşiămediuă 

 

1. Obiectivele strategiei industriei miniere - laănivelănaţional, în domeniul mediului 
 

Sectorulăminierănecesităă luareaăurmătoarelorămăsuriă înă scopulă corelăriiă capacităţiloră
deăproducţieăcuăcerereaădeăcărbuneăpentruăproducereaădeăenergieăelectricăăşiă termică,ă
prin: 

• Promovareaătehnologiilorănoiăşiămodernizareaăechipamentelorăpentruăexploatareaă
zăcămintelorădeăhuilă; 

• Promovarea tehnologiilor deăvalorificareăaăgazuluiămetanădinăzăcăminteădeăhuilă; 
• Închidereaă mineloră cuă activitateă oprită,ă reabilitareaă suprafeţeloră şiă refacerea 

mediului natural afectat. 
 

2.ăImpactulăactivit ţiiăminiereăaăCompanieiăNaţionaleăaăHuileiăăasupraămediuluiă 
Pentru atenuarea impactului de mediu, eforturile CNH-SA au fost dirijate, cu 

precădereădinăanulă2008,ăînăurmătoareleădirecţii: 
 

În domeniul protecţiei apelor:  
S-auăconstruită6ăăstaţiiădeăepurareăapeămenajereăădeălaăE.M.ăLonea,ăE.M.ăPetrila,ă

E.M.ăVulcan,ăE.M.ăParoşeniăşiăE.M.ăUricaniăăcare,ăauăfostăfinalizateăînă ăperioadaă2008ă - 
2010.ă Toateă acesteă staţiiă suntă cuă treaptăă biologică,ă ceeaă ceă aă dusă laă îndeplinireaă
cerinţelorădinăautorizaţiileădeămediu. 

Laă toateă celeă 7ă unităţiă miniereă auă fostă construiteă sauă reabilitateă staţiile pentru  
epurareaăapelorădeămină. 

În anul 2011, CNH –SAă aă începută lucrărileă pentruă ,,Reabilitarea reţelei de 
canalizare de la U.P. Coroeşti”, fiind ultima lucrare din Programul de conformare - pe 
protecţiaăapeloră- stabilităădeăAgenţiaădeămediuăHunedoara - Deva. 

Ceaă maiă gravăă problemăă respectiv,ă poluareaă apeloră râuluiă Jiuă cuă deversărileă
proveniteădeălaăpreparaţiileăceăcărbune,ăaăfostărezolvatăăprină luarea deciziei ca întreaga 
producţieăcareănecesităăprocesădeăpreparareăsăăfieăconcentratăăîntr-oăsingurăăpreparaţieă
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(preparaţiaă Coroeşti)ă şiă închidereaă celorlalteă douăă deă laă Petrilaă şiă Lupeni.ă Prină
retehnologizareaă înă anulă 2003ă aă Uzineiă deă Preparareă Coroeştiă s-a asigurat un proces 
tehnologic ecologic, gradul de recircuitare a apelor fiind de 98 % ceea ce se reflectăă
directăînăîmbunătăţireaăcalităţiiăapeiărâuluiăJiu.ă 

 
În domeniul protecţiei solului  

Pentruă haldeleă deă sterilă deă laă unităţileă miniereă dină cadrulă CNHă – SA, au fost 
întocmiteăstudiileădeăstabilitateăşiăproiecteleădeăhaldare,ăproiecteăcareăcuprindămăsurile de 
stabilitateăşiădepozitareăaăsterilului,ăprecumăsiămăsurileădeărefacereăaămediuluiăşiăredareăînă
circuitulăeconomicălaăterminareaăperioadeiădeăviaţăăaăacestora.ă 

 
În domeniul protecţiei împotriva zgomotului şi a vibraţiilor 

Principalele surse de zgomotă şiă vibraţii,ă rezultateă dină activităţileă desfăşurateă deă
CNH -SA,ăsuntăproduseădeăfuncţionareaăstaţiilorădeăcompresoareăşiăventilatoare.ăPentruă
diminuareaăniveluluiădeăzgomotăşiăvibraţii,ăauăfostăinlocuiteăstaţiileăvechiădeăcompresoareă
şiă ventilatoareă cuă alteleă noi,ă moderne,ă staţiiă careă asigurăă reducerea zgomotului sub 
nivelul admisibil. Astfel,ăauăfostăpuseăînăfuncţieă7ăstaţiiădeăcompresoareămoderneă(deătipă
elicoidal)ălaăE.M.ăLivezeni,ăE.M.Paroşeni,ăE.M.ăLupeni,ăE.M.ăLonea,ăăE.M.ăUricani,ăşiăE.M.ă
Petrila. 
 
Prin activitatea Laboratorului propriu de mediu al CNH-SA,ă seă asigur ă
monitorizarea factorilor de mediu de la toate sucursalele miniere componente, 
pentruă aă seă urm riă încadrareaă acestoraă înă limiteleă stabiliteă prină Autorizaţiileă deă
mediu existente.  

 
M suriă pentruă protecţiaă mediuluiă înconjur toră pentruă perioadaă 2011ă – 2018, 
perioadaădeă realizareă aă lucr riloră deă reabilitareă ecologic ă aăunit ţilorăminiereăEMă
Petrila,ăEMăParoşeni,ăEMăUricani.   

Peăperioadaălucrărilorăminiereădeăînchidere,ăreabilitareăşiăecologizare, în paralel cu 
lucrărileă deăexploatareă aă rezerveloră ă deă cărbuneădeschiseă şiă pregătite,ămăsurileă pentruă
controlulăşiălimitareaăimpactuluiăasupraăfactorilorădeămediuăvorăfiăceleăimpuseăşiăaprobateă
prinăAutorizaţiaădeămediuăemisăăădeăAgenţiaăpentruăprotecţiaămediuluiăHunedoara,ăpentruă
unităţileăminiereăPetrila,ăParoşeni,ăUricaniăşiăăanumeă: 

Lucr riădeăeliminareăaăimpactuluiănegativăalăexploat riiăşiăalălucr rilorădeăînchidere,ă
reabilitareăşiăecologizare 

Reabilitareaă reprezintăă procesulă prină careă seă reface impactul produs de minerit 
asupraă mediului.ă Planulă deă reabilitareă careă esteă oă parteă esenţialăă aă proiectuluiă deă
funcţionareă aămineiă areă caăelementă principală folosinţaă finalăă aă terenului.ăAcestă obiectivă
trebuieădeterminatăcuăconsultareaăpărţiloră interesate:ă instituţiiăguvernamentaleăşiă locale,ă
ONG-uri,ăcomunitateaălocală,ăetc. 

Diferiteleă părţiă aleăminei:ă incinteleăminiere,ă haldeleă deădeşeuriăminiere,ă iazuriă deă
decantare,ă clădirileă industriale,ă clădirileă sociale,ă drumurile,ă platformeleă etc.ă potă aveaă
diverse utilizăriăfinaleăcumăarăfi:ăredăriăînăcircuitulăagricolăşiăsilvic,ăcreareaădeădepoziteădeă
deşeuri,ăzoneădeăagrement,ăparcuriăindustriale,ăetc.ă 
 
1.ăLucr riădeăpunereăînăsiguranţ ăaăz c mântuluiă 

Lucrările miniere de închidere subterană cuprindă lucrăriă deă îndiguire (diguri de 
izolare,ădiguriădeăreţinereăşiădiguriădeăreţinereăcuăfereastră).ă 
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a) Izolareaăfostelorăabatajeăcuăoăperecheădeădiguriădeăizolareă(dinăciutaciăşiădină
zidărie),ă cuă oă distanţăă deă 5ămetriiă întreă eleă şiă înnămolireaă spaţiuluiă rămasă
liber (diguri antiexplozive); 

b) Recuperareaăechipamentelorăconducătoareădeăprocesădinăabatajeăşiădeăpeă
circuitele de orizont;  

c) Izolareaăblocurilorădeăexploatareăprinădiguriădeăreţinereădinăzidărieădeăbolţari,ă
amplasateăcuărespectareaăsistemuluiăgeneralădeăaerajăşiăevitareaărămâneriiă
lucrărilorăminiereăînăfundădeăsac; 

d) Izolareaăcircuitelorădeăaerajăcuădiguriădeăreţinereădinăzidărieădeăbolţari,ăastfelă
încâtăsăăseăpăstrezeăcircuiteleăprincipaleăînăretragereăcătreăpuţuri; 

e) Lucrăriă deă evacuareă ape,ă aerajă generală şiă parţial,ă întreţinereă şiă control,ă
alimentareă cuă energieă electricăă şiă pneumatică,ă ă transportă materialeă şiă
personal;   

f) Realizareaă înă rampeleă puţurilor,ă aă diguriloră deă reţinereă cuă fereastrăă dină
zidărieădeăbolţari,ăcareăseăvorăînchideădefinitivălaăpărăsireaăminei;ă 

g) Închidereaăferestrelorăşiăpărăsireaădefinitivăăaăminei. 
Lucrările miniere de legătură cu suprafaţa (puţurileă deă accesă înă subteran)ă voră fiă

rambleiateăpeă întreagaă loră lungimeăcuămaterială rezultată dinădemolareaăconstrucţiilorădină
incinteleăexploatăriiăşiăacoperiteăcuăoăplacăădinăbeton.ăPrincipaleleăoperaţiuniădeăînchidereă
aălucrărilorăminiereădeălegăturăăcuăsuprafaţaăsunt: 

a) Pregătireaă puţuriloră pentruă rambleereă (dezafectareaă instalaţiiloră deă
transportăpeăpuţ,ăaăcablurilorăşiăconductelor,ăvaselorădeăextracţie); 

b) Dezafectareaăşiădemolareaăturnurilorădeăextracţie; 
c) Împrejmuireaădeăprotecţieăaăpuţului; 
d) Montareaăinstalaţieiădeărambleere; 
e) Rambleereaăpuţurilorăşiăsuitorilorădeăaeraj,ăgaleriilorădeăcoastă; 
f) Demontareăinstalaţieiădeărambleere; 
g) Executareaădigurilorălaăgaleriiăşiăa plăcilorădinăbetonăarmatăcuăfereastrăădeă

vizitareălaăguraăpuţurilor; 
h) Asigurareaă utilităţiloră deă transportă şiă alimentareaă cuă energieă electricăă şiă

pneumaticăăaălucrărilor. 
Lucrări de punere în siguranţă a minei peăperioadaăderulăriiălucrărilorădeăînchidereă

subterană: 
a) Asigurareaă aerajuluiă generală laă parametriiă astfelă încâtă săă nuă permităă

acumulăriăpericuloaseădeăgazeăînăsubteran;ă 
b) Realizareaă transportuluiă deă materialeă şiă personal,ă peă puţuriă şiă galerii,ă

evacuareaăechipamentelorăşiăutilajelorărecuperate;ă 
c) Întreţinereaăinstalaţiilorădeăalimentareăcuăenergieăelectricăăşiăpneumatică,ăaă

reţelelorădeăătelegrizumetrie,ăconductelorădeăalimentareăcuăapă,ăconducteleă
deăînnămolire,ăinstalaţiileădeăaerajăparţial; 

d) Alocareaă deă personală pentruă reviziiă şiă control,ă întreţinereă şi exploatare a 
instalaţiilor. 

 
2.ăLucr riădeădemolareăaăconstrucţiilorădinăincinte 

Înă urmaă procesuluiă deă închidereă aă minei,ă construcţiileă tehnologiceă şiă celeă
administrative,ăcuăexcepţiaăcelorăpăstrateăpentruăalteădestinaţiiăvorăfiădemolate.ăLucrărileă
de demolareă voră constaă dină dezafectareaă deă utilajeă şiă echipamenteă aă construcţieiă şiă
demolareaăclădirii,ăinclusivăaăfundaţiilor. 

Aceleă materialeă rezultateă dină demolareă careă nuă conţină niciă ună felă deă substanţeă
nocive cum sunt azbestul, materialele care putrezesc uşor,ă lemnul,ă sticla,ă sauăoţelulă şiă
careă îndeplinescăcerinţeleăprivindăprelucrareaămaterialeloră cuăstructuraăgranulară,ă voră fiă
folositeălaărambleiereaălucrărilorăminiere. 
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 Principaleleălucrăriădeădemolareăaăconstrucţiilorăconstauăîn: 
- montarea schelelor pe douăălaturiăaleăclădiriiăşiăpeătoatăăînălţimeaăei; 
- desfacereaătâmplăriei; 
- desfacereaăînvelitoriiăşiăaăşarpanteiă; 
- demolareaăcuămijloaceămecaniceăaăbetonuluiădinămonolitizări;ă 
- coborâreaăelementelorălaăpământă(elementeăprefabricateăsauăgrinzi); 
- demolarea pereţilorădinăcărămidăăsauăînlocuitori;ă 
- demolareaăbetonuluiădinăfundaţiiăpânăălaăadâncimeaădeă100ăcmăsubănivelulă

terenului; 
- spargereaăbetonuluiădemolatăpânăălaăgranulaţiaăpietreiăsparte; 
- evacuarea materialelor demolate;  
- umplereaăşanţurilorăşiăgropilorărezultateăcuăpământăvegetal; 
- nivelarea terenului 

 
3.ăReabilitareaăsuprafeţelorăafectate 

Lucrări de reabilitare, geometrizare şi vegetalizare a haldelor de steril 
a) Geometrizarea haldelor deă steril,ă respectivă realizareaă lucrăriloră deă

amenajareăşiăstabilitate;ă 
b) Îmbunătăţireaă calităţiiă soluriloră dină corpulă haldei,ă avândă înă vedereă căă înă

zonăănuăexistăăsolăfertil;ă 
c) Realizareaălucrărilorădeăpreluare,ăcolectareăşiăevacuareăaăapelorămeteorice;ă 
d) Revegetalizareaăprinăplantareaădeăarbuştiăpeătaluzuri şiăînierbareăpeăberme. 

 
Lucrări de reabilitare, amenajare şi vegetalizare a incintelor miniere 

a) Umplereaăgolurilorărezultateădinăspargereaăfundaţiilor;ă 
b) Lucrăriădeănivelare,ăscarificare; 
c) Desfiinţareaădepozitelorătemporare;ă 
d) Eliminareaă soluriloră afectateă şiă aă materialeloră periculoase de pe 

amplasament,ă prină transportulă acestoraă laă oă groapăă specială amenajatăă
existentă;ăă 

e) Compactareăşiănivelareăaăterenurilorădinăincinteălaăcotăăşiăpanteădeăscurgereă
a apelor;  

f) Revegetalizare prin înierbare. 
 

M suriă deă limitareă aă impactuluiă deă mediuă peă perioadaă lucr riloră deă închidere,ă
reabilitareă şiă ecologizareă (dezafect riă şiă demol ri,ă amenaj riă şiă revegetaliz ri)ă aă
unit ţilorăminiereăEMăPetrila,ăEMăParoşeni,ăEMăUricani. 
 

Faza/Operaţie M suraădeăameliorat 
Lucrări de dezafectare şi demolare 

 
Demolare cl diriăşiăstructuriă
cu materiale explozive 
 
 
Procesarea materialelor 
demolate 
 
 
Transport / depunere 
materiale din demolare 

1. Zgomot: 
- Restricţiiăînăprogramulădeădemolareăcuăexploziviăfuncţieă
de vizibilitate 
- Informareaă comunităţiiă cuă privireă laă programul de 
demolare cu explozivi 
2. Vibraţii: 
- Restricţiaăcantităţiiădeăexplozivăutilizateălaădemolare 
3. Praf şiăfum: 
- Combatereaăfumuluiăprinămăsuriăactiveăşiăpasive 
- Prevenireaăprafuluiă(procesareăumedă) 
4. Zgomot: 
- Loculăinstalaţiilorădeăprocesatănuăva fi mai apropiat de 1 
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Faza/Operaţie M suraădeăameliorat 
kmădeăzonaăurbană; 
- Ecran de diminuare a zgomotului în jurul 
echipamentelor de procesare; 
5. Poluanţiăînăsauăpeămaterialeleădeădemolat: 
- Selectareaă contaminanţiloră dină materialeleă demolateă
înainte de procesare. 
- Materialele contaminate vor fi depozitate separat în 
depozite special amenajate. 
6. Noroi 
- Menţinereaă basculanteloră curateă prină activităţiă deă
spălare; 
7. Praf 
- Stropireaămaterialuluiădemolatădinăbasculanteăşiăînăzonaă
de depunere; 
- Acoperirea basculantelor la transportul prin zone 
locuite; 

Lucrări terasiere 
 
 
Excavareaăşiăinc rcareaă
materialelor.  
 
 
Transport/depunere/ 
împr ştiere/nivelare/plasare 

1. Poluareaăcauzat ădeăutilaje 
- Utilajul va fi verificat lunar pentru încadrarea din punct 
de vedere tehnic în normele de protecţiaă mediului.ă
Utilajulăcareănuăvaăfiăcorespunzătorăvaăfiăscosădinăşantieră
înăconformitateăcuălegislaţiaăînăvigoare. 
2. Surparea malurilor sau taluzurilor în timpul 
lucr rilor: 
- Fiecareă lucrareă terasierăă pentruă maluriă şi-sau taluzuri 
cu excavatorul se vaă faceă cuă respectareaă legislaţieiă înă
vigoare  
- Împrejmuiriăşiăbariereăînăjurulăzonelorăinstabile; 
3. Zgomotă înă timpulă transportuluiă înă şantieră sauă peă
drumuri publice: 
- Programul de transport între orele 8:00 - 18:00 de luni 
pânăăvineri; 
- Restricţiaăvitezeiăbasculantelorălaă30ăkm/hăsauăaşaăcumă
cere comunitatea; 
4. Noroiăşiăprafăpeădrumuriăpublice 
- Curăţireaă roţiloră basculanteloră înainteă deă părăsireaă
punctelorădeăîncărcare/descărcare; 
- Suprimareaă oricăroră pierderiă deă materială înă timpulă
transportului prin acoperirea basculantelor; 
5. Zgomot 
- Diminuareaăzgomotuluiălaănivelulăsistemuluiădeăeşapare 

Lucrări de betonare 
 
 
 
 
Preg tireaăşiăplasareaă
betonului în situ. 
Transportul betonului 

1.ăBetonulăînăafaraăzoneiădeăconstrucţie: 
- Folosire numai de echipamente mecanice pentru 
prepararea betonului; 
- Locul echipamentelor de preparare a betonului va fi 
stabilit prin documentaţie;  
2.ă Poluareaă drumuriloră publiceă datorit ă scurgeriloră
de betonului în timpul transportului 
- Folosirea echipamentelor speciale pentru transportul 
betonului; 
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Faza/Operaţie M suraădeăameliorat 
- Curăţireaă şantieruluiă şiă aă echipamentuluiă laă sfârşitulă
fiecăreiăzile; 

Lucrări generale 
 
 
 
Lucr riăadiacenteăpesteăsauă
înăcursuriăşiăacumul riădeă
ap  
 
 
Cultivarea,ărevegetareaăşiă
întreţinereaăvegetaţieiă
existente 
 
 
Operaţiiăînăzona 
birourilor/atelierelor 

1. Poluareaăapelorădeăsuprafaţ  
- Seăvaălucraăcuăechipamenteănepoluanteăînăvecinătateaă
cursurilorădeăapă 
- Împrejmuirea sau ridicarea barierelor în apropierea 
cursurilorădeăapă; 
2. Dirijareaăapelorădinăprecipitaţii 
- Construirea canaleloră deă gardăă pentruă dirijareaă apeloră
dinăprecipitaţiiăşiăprotejareaăcursurilorădeăapă 
3. Poluarea apelor subterane 
- Seăinterziceăfolosireaărambleuluiăceăconţineămaterialeăşiă
substanţeăneacceptate 

4, Menţinereaă înă funcţie aă staţiiloră deă filtrare-clorinare 
deăla:ăE.M.Petrilaă(staţiaăJupâneasa)ăşiădeălaăE.M.Uricaniă
(staţiaă Sterminos),ă pentruă asigurareaă surseloră deă apăă
potabilăă şiă industrială,ă precumă şiă aă ă staţiiloră deă epurareă
apeămenajereăşiăapeădeăminăădeălaăceleă3ăunităţi miniere 
din programul de închidere.  

5. Poluarea cu pesticide neacceptate 
- Folosireaă numaiă aă îngrăşăminteloră stabiliteă prină
documentatile pedologice: 
- Solul vegetal, solul sau îngrăşămintele naturale vor fi 
testateă şiă analizateă înă laboratoareă specializateă pentruă aă
nuă conţineă pesticide, metale grele sau orice alte 
materiale neacceptate; 
6. Afectareaăvegetaţieiăexistente 
- Se va înregistra numărulăcopacilorăafectaţi de lucrări şiă
seăvaăestimaăzonaăexistentăădeăpăşune.ă 
7.ăPoluareaăzonelorăadiacenteăbirourilor,ăatelierelorăşiă
utilit ţilorăde depozitare - 
- Asigurarea utilitatilor în şantier din instalatiile existente 
în obiectivul minier 
- Resturileă menajereă şiă industrialeă voră fiă gestionateă
conform programului aprobat în cadrul unitatii miniere  
Materiale periculoase 

 
 
 
Depozitare, 
manipulare/folosirea 
explozivilor.  
 
 
Depozit folosit pentru 
distribuţiaădeăproduseă
petroliere 

1. Accidente datorate explozivilor 
- Folosireaă facilităţiloră deă depozitareă adecvateă (facilităţiă
proprii de depozitare) 
- Folosireaă containereloră şiă aă mijloaceloră deă transport 
aprobate 
- Securitateaădepozitării,ănumaiăaccesăautorizat 
2. Scurgereaădeăuleiuriăşi/sauăcombustibili 
- Folosirea vaselor colectoare la scurgerile de ulei din 
depoziteăşiăutilităţi. 
-  Curăţireaă zilnicăă aă zoneiă deă depozitareă deămaterialeă
contaminate. 
3. Scurgeri de combustibili/uleiuri în timpul 



 44 

Faza/Operaţie M suraădeăameliorat 
aliment rii 
- Construireaă şiă operareaă numaiă înă depoziteleă deă
produse petroliere 
- Folosirea pompelor de umplere instalate la rezervoare 
pentru reumplerea echipamentelor 
4. Incendii în zona de depozitare 
- Construireaă depozituluiă deă combustibiliă şiă aă facilităţiloră
înăzonaăaprobatăăprinămetodaădeălucru; 
- Echipament de stingerea incendiilor conform cu 
normeleădeăapărareăîmpotrivaăincendiilor 

 
Programă deă monitorizareă aă impactuluiă deă mediuă peă perioadaă lucr rilor de 
închidere,ă reabilitareă şiă ecologizareă (dezafect riă şiă demol ri,ă amenaj ri şiă
revegetalizari) a unitatilor miniere EM Petrila, EM Paroseni, EM Uricani. 

 

Problema Unde va fi monitorizat parametrul 

A. ETAPA DE ÎNCHIDERE 

1. Zgomot generat de: 
• explozii; 
• echipament greu 
•ăăăcamioane 

Peăşantierăşiăînăperimetrulăzoneiălocuite 

2. Vibraţiiăgenerate de: 
• explozii; 
• echipament greu 
• camioane 

Peăşantierăşiăînăperimetrulăzoneiălocuite 

3. Praf generat de: 
• explozii 
• traficăşiăechipament 
• lucrăriăspecificeăsubterană/ăsuprafaţă 

Laălocuriădeămuncăăsubterană/ăsuprafaţăăşiă
înăzonaălocuităăadiacentă 

4. Gaze generate de: 
• explozii; 
• motoareleă camioaneloră şiă
echipamentului greu 
• degajăriădinăsubteran 

Laălocuriădeămuncăăsubterană/ăsuprafaţăăşiă
înăzonaălocuităăadiacentă 

5. Noroi generat de 
•ăTraficăpeăşantierăsauăpeădrumurileăpublice 

Peăşantierăşiăînăzonaălocuită 

6.   6.  Poluarea solului cu 
• Produse petroliere (scurgeri din 
rezervoare, scurgeri din motoare, alte 
operaţiiădeămanipulareăaăcarburanţilorăsauă
lubrifianţilor) 
• Ciment sau beton 
• Material contaminat  

Înă perimetrulă deă stocareă carburanţi,ă
lubrifianţiăşiăuleiuri 
Locurile de alimentare a echipamentelor 
Locurile de garare a echipamentelor  
Locurile de utilizare a combustibililor / 
lubrifianţilor; 
Locul undeă esteă preparată şiă transportată
cimentul 
Locul de procesare, depozite de materiale 

7. Poluarea apei 
• Produse petroliere 
• Scurgeriădeăapăăcontaminatăădinăhalde,ă 
• Apăădeămină,ăapeăuzateămenajere 
• Suspensii transportate de apele pluviale 

In punctele de lucru situate în apropierea 
cursurilor de apă,ădefluenţi, afluenţi, lacuri, 
lucrări miniere de legăturăă
subteran/suprafaţă 
Deversarea din statiile de epurare în emisar 

B. ETAPA POST- ÎNCHIDERE 
1. Apa Ape uzate evacuate din lucr rile miniere de 
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Problema Unde va fi monitorizat parametrul 
- Metale grele (exemplu: Cu, Pb, Zn etc.) 
- pH 
- Exploatarea staţiilor de epurare 

leg tur ăcu suprafaţaăşi din staţiile de 
epurare 

2. Sol 
- Metale grele (exemplu: Cu, Pb, Zn etc.) 
pH 

Suprafeţe reabilitate 

3. Aer 
- emisii de gaze toxice şi explozive 

Lucr ri miniere de leg tur ă
suprafaţa 

4.ăVegetaţia 
- densitatea vegetaţiei 
- tipul de vegetaţie 

Suprafeţe cultivate sau plantate în incinte, 
halde, etc. 

5. Stabilitatea haldelor 
- stabilizare fizic  
- eroziune 

Pe depozit şi în zona de influenţ  

6.ăFloraăşiăfauna În zonaăafectată 
 

Proceduri, aparate de m sura şiăfrecventaădeăm surare a parametrilor factorilor de 
mediu 

Problema Cum va fi monitorizat parametrul Frecvenţaădeăm surare 

A. ETAPA DE ÎNCHIDERE 

1. Zgomot generat de: 
• explozii; 
• echipament greu 
•ăăăcamioane 

Aparat de măsură 
(sonometru) Zilnic 

2. Vibraţiiăgenerate de: 
• explozii; 
• echipament greu 
• camioane 

Aparat de măsură 
(Vibrometru) 

O măsurătoare pentru a 
stabili nivelul exploziilor şi 
transportului în perimetrul 
zonei locuite, şi aleator pe 
perioada derulării lucrărilor 
de închidere 

3. Praf generat de: 
• explozii 
• traficăşiăechipament 
• lucrăriă specificeă
subterană/ăsuprafaţă 

Aparat de măsură 
(Gravimetru) 

Zilnic 
 

4. Gaze generate de: 
• explozii; 
• motoarele camioanelor 
şiăechipamentuluiăgreu 
• degajări din subteran 

Echipament special pentru 
motoare 
   Detectoare portabile pentru 
gaze 

Lunar 
şi când este adus 
echipament 
nou în şantier 
 

5. Noroi generat de 
•ăTraficăpeăşantierăsauăpeă
drumurile publice 

Vizual Zilnic 

6.  6.  Poluarea solului cu 
• Produse petroliere 
(scurgeri din rezervoare, 
scurgeri din motoare, 
alteăoperaţiiădeă
manipulare a 
carburanţilorăsauă
lubrifianţilor) 
• Ciment sau beton 
• Material contaminat 
(materialădinăpreparaţii,ă
substanţeăchimice,ăetc) 

Vizual Zilnic 

Analize de laborator  
 
( spectofotometru X ray) 

Lunar  
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Problema Cum va fi monitorizat parametrul Frecvenţaădeăm surare 

7. Poluarea apei 
• Produse petroliere 
• Scurgeriădeăapăă
contaminatăădinăhalde,ă
(exemplu: Cu, Pb, Zn 
etc.) 
• Apăădeămină,ăapeă
menajere 
• Suspensii transportate 
de apele pluviale 

Analize de laborator 
- pH 
- cupru 
- plumb 
- zinc 
- suspensii 
- produse petroliere conform 
programului de monitorizare 

Lunar 

B. ETAPA POST- ÎNCHIDERE 
1. Apa 
- Metale grele (exemplu: 
Cu, Pb, Zn etc.) 
- pH 
- Exploatarea staţiilor 
de epurare 

Analize de laborator pentru 
metale grele, pH,  

Lunar pân ăcând 
parametrul revine în 
limitele normale 
legale(H.G. 1882002) 

2. Sol 
- Metale grele (exemplu: 
Cu, Pb, Zn etc.) 

- pH 
-  

Analize de laborator pentru 
metale grele, pH  

Anual, pân ăcând 
parametrii revin în  
limitele normale legale 
(Ordinul 756/1997 al 
Ministrului apelor p durilor 
şi protecţiei mediului) 

3. Aer 
- emisii de gaze toxice şi 
explozive 

Analize de laborator sau 
aparatur ăde control Trimestrial 

4.ăVegetaţia 
- densitatea vegetaţiei 
- tipul de vegetaţie 

Vizual Anual 

5. Stabilitatea haldelor 
- stabilizare fizic  
- eroziune 

Vizualăşiăm sur tori topografice Trimestrial 

6.ăFloraăşiăfauna Vizual Anual 
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