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pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional 
 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă Programul geologic la nivel naţional, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, denumit în 
continuare Program. 

(2) Perioada de derulare a Programului, precum şi bugetul estimat 
necesar pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia, vor fi stabilite prin 
hotărâre a Guvernului. Sumele aprobate Programului vor fi evidenţiate în 
anexa la bugetul ordonatorului principal de credite. 

(3) Programul se adiţionează anual, după aprobarea legii bugetului 
de stat cu încadrarea în creditele bugetare aprobate anual cu această 
destinaţie. 

(4) Pentru îndeplinirea Programului, Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, denumită în 
continuare ANRM, va transmite Ministerului Economiei listele cu 
obiectivele geologice propuse în funcţie de necesităţile şi priorităţile 
identificate la nivel naţional, după consultarea prealabilă a Ministerului 
Apelor şi Pădurilor, conform domeniului de competenţă al acestuia. 
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(5) ANRM întocmeşte şi publică pe site-ul propriu raportul anual 
de activitate care va conţine modul de îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin 
conform prevederilor prezentei legi. 

(6) Raportul prevăzut la alin. (5) este aprobat de Ministerul 
Economiei. 

 
Art. 2. – (1) Programul este structurat pe obiective geologice, 

teme şi etape. 
(2) ANRM în calitate de autoritate competentă, va transmite 

Ministerului Economiei listele cu obiectivele geologice, propuse în funcţie 
de necesităţile şi priorităţile identificate la nivel naţional şi este 
responsabilă cu monitorizarea activităţii titularilor permiselor de 
prospecţiune şi valorificarea rezultatelor lucrărilor geologice din Program. 

(3) ANRM va furniza rezultatele privind apele subterane şi 
Ministerului Apelor şi Pădurilor. 

 
Art. 3. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos 

au următoarele semnificaţii: 
a) obiectiv geologic – un element sau ansamblu de elemente 

teritoriale individualizate, incluse în Program, în vederea realizării unor 
teme specifice de prospecţiune; 

b) temă – un subiect, materie, problemă principală sau idee 
fundamentală care urmează să fie lămurită sau tratată printr-o prospecţiune 
şi/sau studiu geologic, într-un obiectiv geologic; o temă este formată din 
maximum 3 etape şi presupune prospectarea unui anumit obiectiv geologic 
şi/sau realizarea unui studiu geologic; durata unei teme nu poate depăşi 
durata legală a permisului de prospecţiune; 

c) etapă – un interval de timp sau stadiu în dezvoltarea unei teme 
din Program, caracterizat, de obicei, prin activităţi importante, stabilit la faza 
de ofertare; o etapă a unei teme poate avea o perioadă de maximum un an; 

d) obiectiv geologic de prospecţiune – un perimetru de 
prospecţiune comunicat de ANRM. 

 
Art. 4. – (1) Fondurile necesare pentru finanţarea Programului se 

asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, care are 
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calitatea de ordonator principal de credite, în limita prevederilor bugetare 
aprobate anual cu această destinaţie. 

(2) Ministerul Economiei va repartiza pe fiecare obiectiv geologic 
fondurile alocate anual, conform metodologiei de aplicare a prezentei legi. 

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, la propunerea Ministerului Economiei şi cu avizul ANRM, prin 
hotărâre a Guvernului se aprobă metodologia de aplicare a prezentei legi. 

 
Art. 5. – (1) Implementarea Programului se face etapizat, prin 

procedură competitivă de ofertare deschisă, transparentă şi 
nediscriminatorie în condiţii de piaţă, conform legislaţiei specifice 
achiziţiilor publice, în baza unor contracte încheiate între Ministerul 
Economiei şi câştigătorii concursurilor de soluţii organizate pentru 
realizarea obiectivelor geologice din etapa respectivă, titulari ai permiselor 
de prospecţiune. 

(2) Decontarea sumelor datorate pentru prestarea serviciilor şi/sau 
lucrărilor se va face de către ordonatorul principal de credite în condiţiile 
legii, cu încadrarea în valorile aprobate în limitele sumelor alocate prin 
legea bugetului de stat. 

(3) Lucrările şi bunurile recepţionate vor intra în proprietatea 
statului şi în administrarea Ministerului Economiei, urmând a fi predate 
către ANRM şi, după caz, Ministerului Apelor şi Pădurilor, pe bază de 
protocol de predare-primire. 

 
Art. 6. – (1) Lucrările cuprinse în Program se supun prevederilor 

privind legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi 
apelor şi vor fi demarate numai după obţinerea avizelor specifice. 

(2) Titularii de contracte au obligaţia remedierii mediului afectat 
de lucrările de prospecţiune şi explorare, în conformitate cu legislaţia 
specifică privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele 
terestre au fost afectate, precum şi cu legislaţia specifică gestionării 
deşeurilor din industria extractivă. 

 
Art. 7. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la 

publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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