MINATURA2020 – Zăcăminte Minerale de Importanţă Publică
(Mineral Deposits of Public Importance)
COMUNICAT DE PRESĂ|Bruxelles|4 Martie 2016 – În cadrul proiectului MINATURA2020
a fost recent finalizată definiția de lucru a conceptului de ”Zăcăminte Minerale de
Importanţă Publică” (ZMdIP) (“Mineral Deposits of Public Importance” – MDoPI) şi a
fost îmbunătăţită abordarea pan-europeană prin intermediul unui chestionar online
şi prin organizarea unor consultări la nivel naţional cu părţile interesate în domeniul
zăcămintelor minerale, precum şi publicarea unor materiale promoţionale în limbile
naţionale din cadrul UE.
Proiectul MINATURA2020, finanţat de UE, a fost lansat în Februarie 2015 cu scopul definit de
a dezvolta un concept şi o metodologie pentru protejarea ”Zăcămintelor Minerale de
Importanţă Publică” (prescurtat ZMdIP) europene, de natură non-energetică, în vederea
unei utilizări optime în viitor.
Membrii consorţiului s-au întâlnit pe 21 Ianuarie 2016 în Viena, Austria, pentru a finaliza
definiţia noţiunii de ”Zăcăminte Minerale de Importanţă Publică” (“Mineral Deposits of Public
Importance”). Aceştia au convenit asupra următoarei definiţii de lucru:
“Un zăcământ mineral este de importanţă publică atunci când este demostrat faptul
că exploatarea durabilă a acestuia va putea oferi un beneficiu economic, social sau
de altă natrură, pentru Uniunea Europeană (sau statele membre sau o anumită
regiune/municipalitate).”

Această definiţie va fi pusă în discuţie, testată şi îmbunătăţită prin intermediul consultărilor la
nivel naţional cu părţile interesate, precum şi a altor întâlniri în decursul anului 2016.
Echipa proiectului desfăşoară în prezent un studiu asupra ”ZMdIP” al cărui scop este de a
colecta informaţii de la toate părţile interesate din diferitele ţări europene asupra ideii de a
proteja acumulările minerale non-energetice. Consorţiul invită astfel toate părţile interesate
să completeze chestionarul aflat pe site-ul proiectului (http://minatura2020.eu/surveyminatura/).
În final, pagina de internet a proiectului MINATURA2020 oferă informaţii şi materiale
promoţionale legate de proiect în limbile naţionale ale partenerilor din consorţiu. Aceste
pagini naţionale sunt disponibile la adresa: http://minatura2020.eu/national-pages/.
Chestionarul şi informaţiile din paginile naţionale sunt în deplin acord cu abordările paneuropene ale proiectului. În acest sens, în decursul anului 2016 vor fi organizate câteva
întâlniri cu părţile interesate în mai multe ţări din cadrul UE pentru a colecta o reacţie cât mai
amplă faţă de subiectul ”Zăcămintelor Minerale de Importanţă Publică”.
Fiind coordonat de MinPol, Agenţia pentru Politici Minerale Internaţionale (Austria), proiectul
MINATURA2020 beneficiază de experienţa bogată şi competenţa unui consorţiu internaţional compus
din 24 de parteneri din 16 state membre UE (Austria, Belgia, Croaţia, Franţa, Marea Britanie, Ungaria,
Italia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia) şi trei state
nemembre UE (Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia).
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