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Avizul Ministerului Dezvoltării Economice din Republica Italiană în conformitate cu articolul 3
alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile
de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor
(2013/C 303/09)
Ministerul Dezvoltării Economice notifică prin prezenta primirea unei cereri de autorizație pentru pros
pectarea hidrocarburilor din partea societății Global Petroleum Limited, cunoscută sub denumirea comercială
„d 82 F.R-.GP”, pentru o suprafață situată în zona F (Marea Adriatică), delimitată de arcele de meridiane și de
paralele ale căror puncte de triangulație sunt indicate de următoarele coordonate geografice:

Puncte de triangulație

A

Coordonate geografice
Longitudine estică față de meridianul Greenwich

Latitudine nordică

17°17′

41°54′

B

Intersecția dintre paralela 41°54′ și linia de demarcație a zonei F

C

Intersecția dintre linia de demarcație a zonei F și meridianul 17°27′

D

17°27′

41°36′

E

17°36′

41°36′

F

17°36′

41°30′

G

17°17′

41°30′

Între punctele „B” și „C”, limita cererii de autorizație este reprezentată de linia de demarcație a zonei F.
Coordonatele indicate mai sus sunt determinate pe baza hărții nautice a coastei italiene publicată de
Institutul Hidrografic al Marinei Militare Italiene la scara 1:250 000 – pagina nr. 921.
Suprafața ariei geografice astfel definite este de 745,70 km2.
În conformitate cu directiva sus-menționată, cu articolul 4 din Decretul-lege (decreto legislativo) nr. 625 din
25 noiembrie 1996, cu Decretul ministerial (decreto ministeriale) din 4 martie 2011 și cu Decretul direc
torului (decreto direttoriale) din 22 martie 2011, Ministerul Dezvoltării Economice publică un anunț pentru
a permite entităților interesate să prezinte cereri concurente de autorizație pentru prospectarea hidrocar
burilor pentru aceeași suprafață, delimitată de punctele având coordonatele indicate mai sus.
Autoritatea competentă pentru eliberarea autorizațiilor de prospectare în cauză este Ministerul Dezvoltării
Economice, Departamentul Energie, Direcția Generală Resurse Minerale și Energetice, Divizia VI.
Normele privind eliberarea autorizației de prospectare minieră sunt specificate în detaliu în următoarele acte
legislative:
Legea nr. 613 din 21 iulie 1967, Legea nr. 9 din 9 ianuarie 1991, Decretul-lege nr. 625 din 25 noiembrie
1996, Decretul ministerial din 4 martie 2011 și Decretul directorului din 22 martie 2011.
Termenul de prezentare a candidaturilor este de 3 luni de la data publicării prezentului anunț în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Candidaturile prezentate după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare.
Adresa la care trebuie trimise candidaturile este:
Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l’energia
Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche
Divisione VI
Via Molise 2
00187 Roma RM
ITALIA
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Cererile pot fi trimise, de asemenea, la adresa de e-mail ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it și
trebuie să includă documentația în format electronic și semnătura digitală a reprezentantului legal al
societății solicitante.
În sensul punctului 2 din anexa A la Decretul nr. 22 al Președintelui Consiliului de Miniștri din 22 decembrie
2010, durata totală a procedurii unice de acordare a autorizației de prospectare nu depășește 180 de zile.
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