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REZUMAT 
România dispune de numeroase şi variate zăcăminte de substanţe minerale utile. Ca urmare, activitatea de extragere şi valorificare 
a acestor zăcăminte are o vechime milenară. Producţiile de diverse substanţe minerale utile au crescut în diferitele etape istorice 
parcurse, valoarea de maxim fiind atinsă în deceniul 8 al secolului XX. Schimbarea regimului politic de la sfârşitul anului 1989 a găsit 
industria minieră cu foarte multe unităţi de exploatare şi procesare a substanţelor utile, dintre care numai unele îşi desfăşurau 
activitatea în condiţii de calitate corespunzătoare şi de eficienţă economică. Odată cu începerea procesului de tranziţie spre economia 
de piaţă, în industria minieră din România s-au impus măsuri în vederea rămânerii în activitate numai a unităţilor profitabile. În acest 
sens, s-a trecut la analiza riguroasă a întregii industrii extractive şi au fost identificate punctele nevralgice ale sectorului. Printre 
măsurile care au vizat alinierea activităţii miniere la standardele europene, atât din punct de vedere tehnic cât şi economic, se 
menţionează: trecerea în conservare a unor unităţi productive; închiderea obiectivelor cu pierderi mari; îmbunătăţirea activităţii la 
unităţile rămase în funcţiune; disponibilizarea unui număr mare de angajaţi; ecologizarea zonelor degradate de minerit. Măsurile mai 
sus menţionate au determinat eficientizarea activităţii miniere, odată cu îmbunătăţirea calităţii producţiei şi a mediului înconjurător. 
 
ABSTRACT 
Romania owns a large number of various ores deposits. As a result, mining and enhancement activities are millenary. Different ores 
production increase in different periods during history, the greatest values being registered in the eight decade of twenties century. 
The political changes from the end of 1989 find the mining industry with a great number of exploitation and processing units. Just a 
part of them were efficient economically and satisfied qualitative conditions. Together with the transition beginning to the market 
economy, in the Romanian mining industry were enforced measures in order to maintain just viable units. In this way was analyzed 
the entire extractive industry and identified the sore points of this sector. Between measures for mining activities alignment to European 
Standards both technically and economically we mention the following: productive unit conservation; closure of units with large losses; 
activity improvement of remaining units; a great number of employer dismissal; affected areas ecological reconstruction. Measures 
mentioned above determined mining activity efficietisation, together with production quality and environment improvement. 
 
 Industria minieră din România a cunoscut până în 
ultimul deceniu al secolului XX o dezvoltare continuă 
şi accentuată, când a intrat într-o perioadă de profunde 
transformări şi adaptări, în vederea tranziţiei la econo-
mia de piaţă. 
 În subsolul României se găsesc bogate şi variate 
zăcăminte de substanţe minerale utile, exemplificate 
prin combustibili minerali, minereuri de metale preţi-

oase, minereuri de metale feroase, neferoase şi rare, 
substanţe nemetalifere etc. (fig. 1). Aceste zăcăminte 
sunt de dimensiuni mici, cel mult medii şi se caracte-
rizează prin condiţii geologice şi miniere grele şi foarte 
grele, care sunt reprezentate prin tectonică relativ 
complicată, adâncime mare de exploatare, intercalaţii şi 
incluziuni frecvente de steril în formaţiunile utile, con-
diţii hidrogeologice dificile, conţinut scăzut în componenţi 
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utili, emisii puternice de metan în zăcămintele de 
huilă etc. 
 România dispune, în zăcămintele bine cunoscute de 
cărbune, minereuri metalifere şi sare, de rezerve geo-
logice exploatabile care totalizează aproape 9 miliarde 
tone, distribuite pe tipuri de substanţe minerale utile, 
conform datelor prezentate în tabelul 1. În acelaşi tabel 
este marcat şi modul de intervenţie a statului român în 
exploatarea şi valorificarea acestora. 
 De asemenea, în subsolul României se găsesc bogate 
zăcăminte de metale radioactive, metale rare, fier, 

mangan, bauxită şi o mare diversitate de substanţe ne-
metalifere, precum şi cantităţi inepuizabile de roci utile 
şi ornamentale. 
 La gradul actual de cunoaştere, se poate afirma că Ro-
mânia dispune de peste 15 miliarde tone rezerve geologice 
totale de substanţe minerale utile solide, ceea ce reprezintă 
o avuţie minieră potenţială, dată de valoarea produselor 
miniere utilizabile după extragerea şi prelucrarea acestora 
cu tehnologiile actuale, de peste 250 miliarde $. 

 

 
 

Fig. 1. Repartizarea zăcămintelor de substanţe minerale utile pe teritoriul României. 
 

Tabelul 1. Rezerve de substanţe minerale utile şi nivelul intervenţiei statului pentru valorificarea lor 

Substanţa 
Rezerve geologice 

Nivelul intervenţiei statului 
UM Cantitatea 

Lignit mil. tone 2800 Redusă, prin acordarea de subvenţii pentru exploatarea în subteran, a 
transferurilor sociale şi parţial, alocaţii de capital 

Huilă mil. tone 900 Majoră, prin acordarea de subvenţii pentru exploatare, transferuri 
sociale şi alocaţii de capital 

Minereuri auro – argentifere mil. tone 40 Foarte mare, prin acordarea de subvenţii pentru exploatare, transferuri 
sociale, alocaţii de capital şi eşalonarea datoriilor către furnizorii de 
energie electrică 

Minereuri metalifere mil. tone 90 
Minereuri cuprifere mil. tone 900 
Sare mil. tone 4000 Fără intervenţie 
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  Dezvoltarea mineritului pe teritoriul României s-a 
făcut de la începuturile sale şi până în 1990 în mod 
continuu, atât ca producţie pe unitatea de exploatare, cât 
şi ca număr de unităţi productive. După cel de-al Doilea 
Război Mondial, s-a trecut la o activitate susţinută de 
explorare pe tot cuprinsul ţării, pentru punerea în 
evidenţă a noi zăcăminte, şi de exploatare intensivă şi 
extensivă fără precedent a zăcămintelor de minereuri 
metalifere, combustibili minerali şi substanţe nemetali-
fere, obţinându-se în deceniul al optulea al ultimului 
secol cele mai mari producţii din istoria milenară a 
mineritului românesc (fig. 2). 
 Strategia de dezvoltare a economiei, promovată de 
regimul anterior, bazată pe autosusţinere în asigurarea 
de resurse minerale, a impus deschiderea şi punerea în 
exploatare a tuturor zăcămintelor cunoscute, chiar dacă 
din punct de vedere economic multe dintre ele nu erau 
fezabile. 
 Promovarea în economie a unor preţuri administrate 
pentru energie, gaze naturale şi produse petroliere a 
determinat o apreciere eronată a preţurilor obţinute 
pentru produsele miniere indigene, comparativ cu pre-
ţurile de pe piaţa externă. 
 În acea perioadă, unităţile miniere şi-au direcţionat 
eforturile, în principal, pentru creşterea producţiei, 
indiferent de costuri şi de consecinţele asupra mediului 
înconjurător. Ca urmare, în România socialistă a rezul-
tat un sector minier mult mai dezvoltat decât ar fi fost 
justificat din punct de vedere economic în condiţiile 
nou create după 1989. Acest fapt a condus la susţinerea 
acestui sector de către stat în perioada 1990 – 2005, 
printr-un mare efort financiar şi material. 
 În anul 1989 existau în România 278 de mine şi 
cariere active, funcţionau 70 de uzine şi instalaţii de 
preparare, dintre care 30 în sectorul de minereuri, 34 în 
sectorul substanţelor nemetalifere şi 6 în sectorul 
cărbune, răspândite în 41 de bazine miniere, localizate 
pe teritoriul a 23 de judeţe. La acea dată, sectorul minier 

producea anual aproape 160 milioane tone de cărbune, 
minereuri metalifere, substanţe nemetalifere şi sare, 
ocupa în mod direct peste 350 000 de persoane şi in-
direct alte 700 000 de persoane din populaţia României 
şi acoperea aproximativ 17 500 ha de teren. 
 În prezent, în sistemul industriei miniere din Ro-
mânia îşi desfăşoară activitatea un număr de 12 agenţi 
economici, din care: 

 În domeniul cărbunelui: 
– 1 companie naţională, respectiv CNH Petroşani; 
– 2 societăţi naţionale, respectiv SNC Ploieşti şi 

SNLO Tg.-Jiu; 
– 1 societate comercială, respectiv SC Banat – 

Anina. 
 În domeniul minereurilor metalifere: 

– 2 companii naţionale, respectiv CN MINVEST 
Deva şi CN REMIN SA Baia Mare; 

– 4 societăţi comerciale, respectiv SC Moldomin SA 
Moldova Nouă, SC Cuprumin SA Abrud, SC Băiţa – 
Ştei SA şi SC BucovinaMin SA – Vatra Dornei. 

 În domeniul produselor uranifere: 
– 1 companie naţională, respectiv CNU Bucureşti. 

 În domeniul sării: 
– 1 societate naţională, respectiv SN a Sării Bucu-

reşti. 
 În cadrul celor 12 agenţi economici specificaţi 
anterior îşi desfăşoară activitatea 120 de mine şi cariere 
şi 23 de uzine de preparare.  
 În activitatea de valorificare a zăcămintelor de sub-
stanţe minerale utile, atât la extracţie cât şi la preparare 
se folosesc tehnologii clasice. Astfel, derocarea 
substanţelor minerale utile se realizează, atât în subteran 
cât şi în carieră, cu ajutorul explozivilor, încărcarea cu 
ajutorul maşinilor de încărcat sau al excavatoarelor, iar 
transportul se face pe cale ferată sau cu benzi de 
transport în subteran sau cu autobasculante şi cu 
transportoare cu bandă în cariere, toate acestea fiind 
corelate cu capacităţile de producţie necesar de realizat. 

 

 
 

Fig. 2. Evoluţia producţiei miniere din România în cea de-a doua jumătate a secolului XX. 
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 Prelucrarea se realizează în uzine de preparare, în 
care tehnologia de bază este flotaţia (la minereurile 
neferoase), cianurarea (la majoritatea minereurilor 
aurifere) şi diferite procedee gravitaţionale şi combinate 
la minereurile nemetalifere. 
 În România, din cele câteva sute de zăcăminte de 
minereuri nemetalifere sunt extrase aproape 40 de 
sorturi de minerale nemetalifere, utilizate îndeosebi 
în producţia de ciment, sticlă, porţelan, ceramică fină, 
ceramică sanitară, faianţă, diferite produse refractare, 
emailuri, vopsele, articole pentru industria chimică, 
în metalurgie, la turnătorii etc. 
 Exploatarea şi prelucrarea mineralelor nemetalifere 
sunt concentrate în şapte societăţi comerciale. O parte 
relativ importantă în cadrul mineralelor nemetalifere o 
deţin rocile carbonatice, calcarele şi dolomitele, 
destinate fabricilor de ciment. 
 În România este bine dezvoltată exploatarea, atât pe 
cale uscată cât şi pe cale umedă a zăcămintelor de sare, 
producţia obţinută fiind dirijată în majoritate spre 
industria chimică şi consumul casnic. 
 Gipsul este produs în România în mai multe cariere 
arondate marilor fabrici de ciment. 
 Nisipurile caolinoase şi cuarţoase, în diferite sorturi, 
sunt extrase în principal pentru necesităţile industriei 
chimice, farmaceutice, sticlei, metalurgiei şi turnătoriilor, 
precum şi pentru industria materialelor de construcţii. 
 Argilele comune şi refractare sunt extrase în mai 
multe regiuni de pe teritoriul României. 
 În ţara noastră există peste 50 de cariere pentru 
marmură, calcare, granite, gresii, conglomerate, brecii, 
calcite, travertine, tufuri, gabrouri, riolite, andezite, care 
sunt extrase, prelucrate şi folosite pentru construcţii şi 
placări decorative interioare şi exterioare. 
 Caracterizarea generală a tehnologiilor utilizate şi a 
tehnicii existente în mineritul românesc relevă urmă-
toarele aspecte: 

 metodele de exploatare şi tehnologiile de lucru în 
subteran şi cariere, precum şi cele de preparare utilizate 
sunt la nivelul celor folosite pe plan european şi mondial; 

 utilajele şi echipamentele întrebuinţate pentru 
extragere şi transport sunt, în majoritate, fabricate în 
România, iar unele au fost fabricate în cooperare cu 
firme europene de renume; 

 din cauza condiţiilor dificile întâlnite în minele 
româneşti şi a fiabilităţii reduse a utilajelor, rezultatele 
tehnice şi economice obţinute sunt inferioare celor de 
pe plan mondial; 

 resursele pentru investiţii nu au fost suficiente şi 
nu au permis în ultimul deceniu şi jumătate derularea 
unor programe concrete de retehnologizare şi moder-
nizare a minelor şi carierelor noastre. Ca urmare, în 
toată această perioadă, la majoritatea zăcămintelor 
aflate în exploatare am asistat la: reducerea nivelului 
tehnologic, ca urmare a uzurii fizice avansate a echipa-
mentului minier, rămânerea în urmă în executarea 
lucrărilor de investiţii pentru punerea în funcţiune de 
noi capacităţi, în special în exploatările la zi, cu impli-
caţii asupra capacităţilor de producţie. 
 Evoluţia producţiei fizice la principalele substanţe 
minerale utile solide în perioada 1989 – 2005 este 
prezentată în tabelul 2. 
 Pe baza producţiilor realizate în ultimii ani, se poate 
afirma că industria minieră din România asigură inte-
gral cererea internă de cărbune energetic, combustibil 
nuclear, metale preţioase şi sare şi numai parţial pe cea 
de plumb şi zinc în concentrate, cupru în concentrate, 
huilă cocsificabilă, minereu de fier, bauxită şi la majori-
tatea substanţelor nemetalifere. Întrucât din anul 2001 
Banca Naţională a României a sistat cumpărarea aurului 
rezultat din prelucrarea concentratelor obţinute în Ro-
mânia, din 2003 s-a aprobat exportul de concentrate 
neferoase şi metale preţioase subvenţionate. 
 Din cauza condiţiilor de exploatare dificile, costurile 
de producţie realizate în România au fost şi sunt destul 
de ridicate, atât în cariere cât şi în subteran. Ca urmare, 
statul român, în calitatea sa de proprietar al zăcămintelor, 
a susţinut realizarea propriu-zisă a producţiei miniere 
prin alocaţii bugetare pentru investiţii şi subvenţii. 
 Odată cu trecerea României la economia de piaţă, 
începând din 1990, au fost formulate şi s-a trecut la 
implementarea în teritoriu a unor concepte strategice şi 
măsuri în vederea diminuării cheltuielilor, creşterii 
productivităţii muncii şi calităţii întregii activităţi 
miniere, pentru integrarea eficientă şi deplină a acestui 
sector în noile cerinţe economice. Cele mai importante 
măsuri luate sunt prezentate în cele ce urmează. 

 
Tabelul 2. Evoluţia producţiei fizice pentru diverse substanţe minerale utile 

Mineralul 1989 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lignit (106t) 53,2 33,7 34,3 35,7 36,5 23,0 26,0 30,0 29,3 30,0 30,0 29,0 
Huilă (106t) 8,3 3,9 4,1 4,8 5,3 3,2 3,04 3,1 3,7 3,5 3,5 2,8 
Pb (103t) 38,2 25,1 17,0 21,0 18,8 15,1 16,3 17,1 18,5 30,6 19,5 12,0 
Zn (103t) 55,3 36,0 26,1 34,4 31,3 25,7 26,2 28,6 29,6 33,7 33,2 13,5 
Cu (103t) 47,5 32,0 25,6 26,2 24,5 19,6 16,1 19,1 21,7 28,8 28,2 14,0 
Sare (106t) 5,0 4,2 2,5 2,2 2,6 2,2 2,3 2,2 2,6 2,7 2,8 2,4 
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 1. Restructurarea producţiei şi a tehnologiilor aplicate, 
care a avut ca efecte: creşterea ponderii producţiei de 
lignit din cariere şi diminuarea producţiei din subteran; 
creşterea ponderii producţiei de huilă energetică şi 
reducerea producţiei de huilă pentru producerea cocsu-
lui; creşterea sau cel puţin menţinerea activităţii de 
extragere şi preparare a minereurilor metalifere; moder-
nizarea marilor cariere de lignit din Oltenia etc. 
 2. Restructurarea organizatorică şi managerială, 
constând în primul rând în desprinderea din unităţile 
miniere a unor activităţi complementare activităţilor 
miniere şi organizarea acestora în cadrul unor societăţi 
comerciale distincte. Tot în cadrul acestei măsuri se 
înscrie şi înfiinţarea, mult mai târziu, a societăţilor 
comerciale Banat – Anina, Lignit Oltenia, Băiţa – Ştei 
şi Bucovina – Vatra Dornei. 
 3. Restructurarea personalului din cadrul unităţilor 
miniere şi, în special, reducerea masivă a acestuia prin 
folosirea a trei modalităţi de bază: 

– plecări de personal odată cu activităţile desprinse 
din unităţile miniere şi organizarea acestora sub formă 
de societăţi comerciale; 

– pensionări, cu reducerea timpului de muncă; 
– disponibilizări, cu acordarea de plăţi compensa-

torii. 
 Reducerea de personal din sectorul minier a fost una 
dintre cele mai rapide şi insuficient pregătite măsuri, 

înfăptuite în perioada de tranziţie a economiei 
româneşti la economia de piaţă. Începând din anul 
1990, personalul de bază şi auxiliar din industria 
minieră s-a redus în mod continuu, situaţia personalului 
din sectorul minier fiind prezentată în tabelul 3. 
 Astăzi, numărul personalului din sectorul minier este 
mai mic decât cel indicat în tabelul de mai sus, întrucât de 
la începutul anului 2006 până în luna septembrie au mai 
avut loc două runde de disponibilizări şi reduceri. În total, 
în 2006, vor fi disponibilizaţi 11 000 de angajaţi din mine-
ritul românesc. Este important de arătat că în toată această 
perioadă de reducere a personalului, productivitatea 
muncii a crescut în minerit de aproape două ori (tabelul 4). 
 4. Restrângerea sau sistarea activităţii productive la 
unele mine cu rezerve geologice în epuizare, precum şi 
cu condiţii geologo-miniere deosebit de grele, care 
aveau costurile de producţie mari şi foarte mari. 
 Ca urmare a caracteristicilor geologo-miniere ale 
zăcămintelor în exploatare şi a conţinuturilor scăzute de 
metale în minereuri, respectiv conţinutul de cenuşă în 
cărbune, precum şi a fiabilităţii reduse a utilajelor 
tehnologice din dotare, costurile celor mai multe dintre 
produsele miniere au fost după 1989 şi sunt şi în 
prezent mari şi foarte mari, astfel că statul a fost obligat 
să sprijine prin subvenţii producţia de huilă, lignit şi 
cărbune brun, extrasă prin lucrări subterane, precum şi 
pe cele de minereuri neferoase şi preţioase. 

 
Tabelul 3. Evoluţia personalului minier 

La 
începutul 

anului 

Sector cărbune, din care: Sector minereuri şi sare, din care: 
Total 
sector 
minier 

CNH 
Petroşani 

CNLO 
Tg. Jiu 

SNC 
Ploieşti 

SC 
Banat 
Anina 

Total 
sector 

CN 
MIN- 
VEST 
Deva 

CN 
REMIN 

Baia 
Mare 

CNU 
Bucureşti 

SNS 
Bucureşti 

Total 
sector 

1997 45141 51044 16184 -* 112369 25633 27500 5805 4572 65310 175879 
1998 23240 23140 10201 -* 56581 15379 13172 4086 3594 36231 92812 
1999 20735 21000 9323 -* 51058 14247 12650 3070 3478 33445 84503 
2000 19615 20030 7656 1302 47301 12600 11355 2312 3186 29453 76754 
2001 17943 20495 6514 1302 46254 12169 10677 2086 2874 27806 74060 
2002 17671 20423 6584 1302 45980 12526 10643 2022 2874 28065 74045 
2003 16805 20020 6019 1322 42844 12123 11680 2543 2700 29046 71890 
2004 16048 19000 5881 1340 42269 11462 11710 2542 2600 28314 70583 
2005 14398 17200 5281 890 37769 10012 9810 2142 2350 24314 62083 

* A funcţionat în cadrul CNH Petroşani. 
 

Tabelul 4. Creşterea productivităţii muncii în industria minieră 

Specificaţie UM 
Anul 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Productivitatea muncii mii USD/om an 4,84 6,69 5,50 6,61 7,14 8,12 8,3 8,5 8,65 
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 În perioada 1990 – 2005, statul a cheltuit pentru 
susţinerea sectorului minier suma de 6519,7 milioane 
dolari SUA, reprezentând: subvenţii (3403,6), transfe-
ruri sociale (2470), alocaţii de capital (1598,9) şi 
pierderile de exploatare (1270,2). Dintr-o analiză de 
detaliu a sectorului minier, rezultă că subvenţia a scăzut 
de la an la an, astfel că în anul 2005 subvenţia totală 
pentru întregul minerit românesc s-a situat mult sub 100 
milioane dolari SUA. 
 Între anii 1995 şi 2005, producţia de cărbune a scă-
zut cu aproximativ 20%, iar cea de metale neferoase, cu 
cca. 40%. În acelaşi timp, subvenţiile totale au scăzut 
de 4 ori, iar cheltuielile de capital de la buget, de peste 
5 ori. 
 În scopul opririi scurgerii fondurilor bugetare şi 
eficientizării producţiei miniere, având ca suport Legea 
minelor, a început în anul 2000 procesul de închidere a 
minelor sau numai a unor zone din minele existente, la 
care rezervele geologice sunt în epuizare, condiţiile 
geologo-miniere, grele şi foarte grele, iar costurile de 
exploatare, foarte ridicate. În programele de restructura-
re a industriei miniere, aprobate de guvernele României 
în ultimii ani, se prevede închiderea a 408 mine, 
sectoare miniere şi de explorare, cariere şi uzine de 
preparare la nivel de ţară, conform celor prezentate în 
tabelul 5. 
 

Tabelul 5. Situaţia închiderii minelor 

Specifi-
caţie Total 

Sector 

Huilă Lignit Mine-
reuri Sare Activităţi 

geologice 
Mine 363 51 82 104 1 124 
Cariere 41 3 25 12 1 1 
Uzine de 
preparare 

4 4 – – – – 

Total 408 58 107 116 2 125 
 
 Realizarea programelor se va înfăptui până în anul 
2010, iar cheltuielile totale pentru aceste acţiuni vor 
ajunge la circa 100 milioane de dolari SUA. Au fost 
create structurile instituţionalizate pentru managementul 
şi implementarea programelor, în paralel cu definitiva-
rea cadrului legislativ pentru realizarea acestor activităţi. 
 Până în prezent au fost închise 142 de mine şi 
sectoare miniere şi de exploatare şi urmează ca până la 
finele anului 2006 să fie terminate lucrările de închidere 
pentru alte 50 de unităţi. Costul de închidere a unei 
mine sau sector oscilează între 100 milioane şi 30 mili-
arde de lei, în funcţie de mărimea, extinderea şi condi-
ţiile concrete ale acestora.  

 La nivelul Ministerului Industriilor şi Comerţului a 
fost întocmită şi aprobată prin HG nr. 615/21.04.2004 
„Strategia industriei miniere” pentru perioada 2004 – 
2010, în care se prevede continuarea procesului de 
restructurare şi asigurarea volumului producţiei la nive-
lul cererii pieţei, în condiţii de competitivitate. 
 Politica de redresare – dezvoltare a industriei 
miniere din România prevede pentru viitor următoarele 
acţiuni: 

 satisfacerea cererii pieţei, în condiţiile exploatării 
raţionale şi eficiente a rezervelor, prin continuarea 
funcţionării capacităţilor existente care au posibilitatea 
să-şi amelioreze performanţele; 

 reabilitarea capacităţilor de producţie menţinute în 
funcţiune; 

 încetarea activităţii exploatărilor miniere la care 
costurile de producţie sunt foarte mari şi lipsesc per-
spectivele de ameliorare şi dezvoltare; 

 concentrarea cheltuielilor de capital pentru reabili-
tarea şi retehnologizarea unităţilor miniere amplasate în 
câmpuri miniere fezabile şi pentru modernizarea insta-
laţiilor de preparare; 

 creşterea cu 10 – 15% a calităţii produselor mi-
niere prin modernizarea tehnologiilor de exploatare şi 
de preparare; 

 diminuarea accentuată a costurilor de producţie şi 
scăderea graduală până la dispariţie a subvenţiilor pentru 
produsele miniere, cu excepţia exploatării şi valorifi-
cării cărbunilor superiori; 

 valorificarea metalelor preţioase prin tratarea 
sterilelor din halde şi iazuri de decantare; 

 diminuarea poluării mediului înconjurător şi refa-
cerea echilibrului ecologic afectat de către activităţile 
miniere. 
 Tot în cadrul acestei strategii sunt nominalizate pentru 
continuarea activităţii 88 de mine şi cariere şi 26 uzine 
de preparare, în structura prezentată în tabelul 6. 
 

Tabelul 6.  Mine, cariere şi uzine de preparare în funcţiune 
pe teritoriul României 

Specificaţie Total 
din care: 

huilă lignit minereuri sare 
Mine 49 11 17 15 6 
Cariere 39 3 24 10 2 
Uzine de 
preparare 

26 1 – 18 7 

  
 De asemenea, tot prin hotărâri guvernamentale s-a 
aprobat menţinerea în funcţiune a unui mare număr de 
unităţi pentru prelucrarea substanţelor minerale nemeta-
lifere şi a rocilor utile, care funcţionează în condiţii de 
eficienţă economică. 
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 Programele de restructurare a industriei miniere în-
tocmite în ultimii ani de fiecare Companie şi Societate 
Comercială Naţională, analizate şi aprobate de Guver-
nul României, prevăd continuarea preocupărilor pentru 
diminuarea efectelor negative asupra mediului, prin 
respectarea tehnologiilor de exploatare şi preparare, 
promovarea de tehnologii moderne nepoluante, epura-
rea apelor de mină şi a celor rezultate din uzinele de 
preparare, gospodărirea eficientă şi supravegherea 
continuă a depozitelor de steril şi altele. 
 Pentru evidenţierea operativă a efectelor activităţilor 
miniere asupra mediului, precum şi pentru aprecierea 
corectă a eficienţei măsurilor preconizate şi materia-
lizate în scopul protecţiei acestuia, se prevăd, printre 
altele, perfecţionarea şi diversificarea actualului sistem 
de monitorizare a calităţii factorilor de mediu, care să 
cuprindă următoarele acţiuni mai importante: 

 Sol: 
o urmărirea riguroasă a dinamicii suprafeţelor de 

teren afectate de activităţile miniere; 
o extinderea haldării interioare în carierele de căr-

buni şi revederea actualelor taluzuri, pentru a fi păstrate 
la limita maximă permisă de caracteristicile fizico-
mecanice ale rocilor; 

o supravegherea mişcării şi stabilizării în timp a 
suprafeţelor de teren eliberate de sarcini tehnologice şi 
reamenajarea acestora în vederea reintroducerii lor în 
circuitul economic; 

o controlul stabilităţii şi comportării în timp a halde-
lor de steril şi a iazurilor de decantare. 

 Apă: 
o urmărirea nivelului chimismului apelor subterane 

din vecinătatea obiectivelor miniere; 
o controlul calitativ şi cantitativ al apelor de mină şi 

al celor rezultate prin sistemul de drenaj al haldelor şi 
iazurilor de decantare, precum şi supravegherea apelor 
evacuate de la uzinele de preparare a substanţelor 
minerale utile; 

o refolosirea internă a tuturor apelor uzate de la 
uzinele de preparare a cărbunilor, prin reintroducerea 
acestora în subteran, într-un amestec compus din şlam 
de flotaţie şi cenuşă de termocentrală, pentru prevenirea 

focurilor de mină şi exploatarea rezervelor de cărbune 
din pilierii de siguranţă. 

 Aer: 
o instituirea la fiecare obiectiv minier a unei reţele 

de control, formată din puncte de recoltare a pulberilor 
sedimentate şi în suspensie. 
 Concomitent, se impune finalizarea unor lucrări de 
cercetare în vederea găsirii de soluţii pentru diminuarea 
şi eliminarea efectelor negative ale activităţilor miniere 
asupra factorilor de mediu, cum sunt: eficientizarea 
neutralizării apelor uzate provenite de la instalaţiile de 
preparare; eficientizarea depunerilor de steril în halde şi 
iazuri de decantare, prin mărirea cantităţii de steril 
depuse pe metru pătrat de teren; recuperarea metalelor 
grele din apele de mină puternic impurificate, reali-
zându-se implicit şi epurarea acestora. 
 În noile condiţii economice, este necesar ca între-
prinderile miniere să se ocupe în mod deosebit de 
introducerea în producţie a unor tehnologii curate şi să 
se preocupe constant de protecţia mediului înconjurător, 
implementând măsuri de prevenire a impactului şi de 
menţinere a condiţiilor de perpetuare a sistemelor biotice 
existente.  
 Avem convingerea că, prin implementarea strategiei 
industriei miniere, vom realiza restructurarea mineritu-
lui românesc, astfel încât acesta, alături de întreaga 
industrie şi economie românească, să se integreze cât 
mai rapid şi în mod eficient în spaţiul economic euro-
pean. 
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