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IMPACT PRECONIZAT & REZULTATE
Sprijin pentru politica UE:

 > «Europa 2020», noua strategie de dezvoltare a Uniunii Europene:
• Economia resurselor eficiente ale Europei cu emisie scăzută de carbon
• Dezvoltare eficientă – Uniunea inovării
• Politica industrială pentru dezvoltare ecologică
•  Agenda digitală pentru Europa

 > Comunicarea «Politică Industrială Integrată a Erei Globalizării punând Competitivitatea 
și Sustenabilitatea în prim plan» 

 > Inițiativa Materii Prime:
• Asigurarea aprovizionării echitabile și durabile cu materii prime de pe piețele 

internaționale, promovarea cooperării internaționale cu țările dezvoltate și în curs de 
dezvoltare;

•  Încurajarea aprovizionării durabile cu materii prime din surse europene, și
• Utilizarea de materii prime mai bune, în conformitate cu cei trei piloni ai 

Parteneriatului European pentru Inovare privind Materiile Prime și principiile eficienței 
resurselor.

Angajamentele proiectului:
 > Coordonarea rezultatelor din proiectele CE anterioare și celor în curs de desfășurare;
 > Furnizarea unei imagini contemporane a situației actuale;
 > Formularea recomandărilor pentru includerea Depozitelor Minerale de Interes Public 

(MDoPI) ca parte a planificării terenurilor printr-un cadru legislativ adecvat.
Rezultat așteptat pe termen lung:

 > Aprovizionarea stabilă și competitivă a materiilor prime de minerale primare din surse 
UE;

 > Îmbunătățirea condițiilor pentru acces durabil și furnizarea de materii prime de 
minerale primare în UE;

 > Creșterea cunoștințelor asupra materiilor prime a UE pentru diferite părți interesate, 
evaluarea și utilizarea stocurilor existente de materii prime;

 > Facilitarea luarii deciziilor la nivel UE, național, regional și local și în industria 
mineralelor;

 > Promovarea bunei guvernări și facilitarea acceptării publice în UE;
 > Creșterea competitivității industriei UE și aprovizionarea cu minerale primare din surse 

UE;
 >  Creșterea transparenței politicilor minerale și a legislației UE.

UN PROIECT HORIZON2020 FINANȚAT UE 
Exploatarea mineralelor în Europa este o activitate indispensabilă pentru a fi siguri că necesitățile prezente și viitoare ale societății Europene 
pot fi îndeplinite. Acest lucru înseamnă că este necesar accesul suficient pentru a explora și exploata materii prime primare. În același timp, 
necesitățile pentru minerale ale societății noastre trebuie să fie îndeplinite fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface 
propriile necesități. Prin urmare depozitele minerale exploatabile (inclusiv depozite geologice cunoscute, mine abandonate și situri miniere istorice) 
trebuie să fie evaluate față de alte utilizări de teren, ținând seama de criterii cum ar fi agricultura, silvicultura, habitate pentru faună și floră, alte 
probleme de mediu, prioritățile pentru așezări și infrastructură, etc. Accesul la depozitele de minerale, pe de altă parte, îndeplinește de asemenea 
interese publice, cum ar fi asigurarea cu materii prime (în comparație cu multe opțiuni de acces internaționale). Deliberarea dintre aceste diverse 
utilizări a terenurilor necesită considerarea adecvată a exclusivității, reversibilității și consecințelor asupra mediului înconjurător.

Obiectivul general al proiectului MINATURA2020 este de a dezvolta un concept și o metodologie pentru definirea și protecția ulterioară 
a «zăcămintelor minerale de importanță publică», în scopul de a le asigura «cea mai bună utilizare» în viitor, fiind astfel incluse într-un 
cadru de reglementare / ghidare / politici European armonizat. Asigurarea unui cadru de politici de planificare care cuprinde «principiul 
durabilității» pentru minerit ca și pentru alte utilizări ale terenului este forța motrice cheie din spatele proiectului MINATURA2020.
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