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CUPRU MIN FOLOSEȘTE UN LABORATOR INDEPENDENT
PENTRU CONȚINUTUL DE AUR DIN MARFA LIVRATĂ
Cupru Min folosește un laborator independent pentru analiza conținutului de aur din
concentratul de cupru. Cupru Min încasează anticipat și integral plata pentru
metalele prețioase din produsul achiziționat, pe baza buletinelor de analiză.













Zăcământul exploatat de Cupru Min la Roșia Poieni este unul cuprifer, nu aurifer.
Aurul și argintul sunt metale asociate cu cuprul, recuperate spre valorificare de
Cupru MIn, dar nu acestea constituie principalul obiectiv economic.
Conținutul de metale exploatate se raportează la două repere: 1) conținutul din
zăcământul cuprifer, de unde se extrage minereul și 2) conținutul de cupru, aur și
argint din produsul comercial, respectiv concentratul de cupru, rezultat după
prelucrarea materiei prime.
Conținutul din zăcământul cuprifer (1) variază natural, dintr-un loc de extracție
în altul. Dispersia mineralelor în zăcământ este neuniformă și nu este influențată
de factorii climatici sau de sezonalitate. În funcție de locul de extracție, metalele
prețioase pot fi prezente într-un procentaj mai mare, mai mic sau chiar deloc.
Conținutul zăcământului (1) este o informație care aparține Fondului Geologic
Național, gestionat și protejat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.
Potrivit Legii 182/2002 fac parte din categoria informațiilor clasificate studiile,
prospecţiunile geologice şi determinările gravimetrice, prin care se evaluează
rezervele naţionale de metale şi minereuri rare, preţioase, disperse şi
radioactive, precum şi datele şi informaţiile referitoare la rezervele materiale.
Conținutul în produsul comercial (2), denumit concentrat de cupru, depinde de
conținutul din minereul extras și de sezonalitate. Prin procesul tehnologic, Cupru
Min caută să reducă această variație naturală, să omogenizeze conținutul originar
(din zăcământ) și să obțină o concentrație cât mai bună pentru produsul principal,
care este cuprul.
Prețul încasat suplimentar pentru concentratul de cupru, prin contractul actual,
este mai mare decât întreaga valoare a aurului și argintului, din produsul livrat
cumpărătorului chinez. Cupru Min măsoară, facturează și încasează prețul și
pentru metalele prețioase asociate, conform cotațiilor bursei de la Londra.
La fiecare livrare de concentrat de cupru se iau probe din produs, în prezența
reprezentanților părților contractante. Aceleași eșantioane sunt analizate de
laboratorul Cupru Min și de client, apoi sigilate și depozitate în condiții sigure. Pe
baza analizei de conținut a mostrelor se facturează marfa. Pentru cupru,
rezultatele sosesc mai rapid decât pentru metalele nobile. La aur facturarea se
face la concentrația minimă prevăzută în contract (3%), întrucât analiza mostrelor
durează, fiind realizată de un laborator independent din Londra (ALS). Cupru Min
și Merlion Resources nu pot influența rezultatele evaluatorului, care vin direct
sigilate, la sediul companiei, din Abrud.
După primirea buletinelor de analiză independentă se efectuează așa numita
egalizare. Aceasta este o metodă de reglare, între părți, a diferențelor de
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parametri din factura inițială, respectiv din rezultatul analizelor. În cazul în care
conținutul real de aur este mai mare decât cel trecut în factura inițială, Cupru
Min are de încasat în plus și refacturează diferența.
Ca urmare, compania noastră nu facturează mai puțin pentru metalele prețioase.
Diferența de valori apare ca urmare a decalajelor temporale din circuitul livrareeșantionare-facturare-analiză, explicat mai sus. Astfel, compania Merlion
plătește integral, la momentul egalizării, conținutul de aur din concentratul de
cupru, rezultat din buletinele de analiză ale laboratorului independent.
Cupru Min a aplicat același procedeu - de facturare la livrare pentru conținut
minim de aur și plata diferenței la egalizare - și cu fostul client, Ronefer. Din
păcate, buletinul de analiză publicat în presă, în care apare o concentrație de aur
mai mare de 3% (minimul contractual), nu este însoțit de explicațiile privind
egalizarea. Este regretabilă apariția și interpretarea tendențioasă, cu omisiuni a
unor documente dintr-un contract confidențial, care provin din perioada relației
comerciale cu Ronefer
Prin aceste omisiuni se induce ideea falsă că Cupru Min nu facturează aurul la
prețul corect, statul român pierde bani. Pentru Cupru Min este greu de înțeles
cum poate dăuna securității naționale un contract care aduce companiei venituri
suplimentare de 10 mil.USD, prin care marfa e plătită în avans și care a eliminat o
verigă intermediară, în vânzarea concentratului de cupru. Reamintim că persoana
fizică vizată de campania de presă nu are funcții de decizie la Merlion Resources.
Cupru Min – Relații Publice
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