
 

   

                                      

 

                                                      PUNCT DE VEDERE                              
       privind proiectul   Strategia României pentru Resurse Minerale Neenergetice orizont 2035,                                          
 

 In urma analizei proiectului  “Strategia României pentru Resurse Minerale Neenergetice orizont 
2035”, supus dezbaterii publice de catre Ministerul Economiei si totodata si din postura de 
participant la grupul de lucru interministerial, contribuind cu propuneri consistente pe parcursul 
derularii lucrarilor acestuia, constatam ca sunt tratate in acest document aspectele relevante 
referitoare la domeniul resurselor minerale si sunt reunite aproape toate propunerile care au fost 
lansate pe parcursul ultimilor ani, de cand se lucreaza la aceasta strategie. 

Fata de stadiul actual al documentului, dorim totusi sa prezentam cateva propuneri care speram 
sa fie luate in considerare, fiind formulate in scopul eficientizarii si modernizarii diferitelor 
aspecte de interes in domeniul minier, avand in vedere posibilul lor impact favorabil supra 
pretului materiilor prime si materialelor rezultante din acest domeniu, astfel: 

-Proiectul de  Strategie  contine o incarcatura de date care face sa fie greu de urmarit, dedicand 
prea mult continut descrierii unor actiuni/activitati din trecut (perioada 1999 - 2013 cu inchideri 
miniere, centre de dezvoltare si inovare, incubatoare de afaceri, etc),  precum si unor politici de 
dezvoltare comunitara -  si mai putin propunerilor concrete de revigorare a activitatii din 
domeniul mineritului in ansamblul sau. 
-In proiect, sunt prezentate peste 100 de masuri si actiuni, dar acestea sunt doar 
enumerate/enuntate, fara sa fie descrisa modalitatea de punere in practica, institutiile 
responsabile, termene, surse de finantare, etc. 

-Ar fi fost necesar  ca din acest material complex  sa fie extrase si prezentate  anumite masuri  
prioritare concrete, absolut necesare, urgente si posibile in contextul actual, care  ar trebui sa fie 
asumate public de catre institutiile statului (parlament, presedentie, guvern) - ca si prioritati 
nationale de importanta strategica. 

-In proiect se  propun si anumite masuri din punct de vedere legislativ, dar o eficientizare reala a 
cadrului normativ aplicabil domeniului minier, absolut necesara fata de multitudinea de acte 
normative aplicabile (observata si evidentiata de altfel si in cadrul proiectului), s-ar realiza doar 



prin codificare - sistematizarea si reunirea tuturor normelor juridice aplicabile activitatilor din 
domeniul resurselor minerale intr-un cod. Desigur codificarea ar fi un proces de durata si 
complex, dar intrucat proiectul pus in dezbatere se refera la o strategie pe termen lung, aici ar fi 
locul unui astfel de demers. 

-De asemenea, este util sa se aiba in vedere digitalizarea proceselor si procedurilor in domeniul 
autorizarii activitatilor miniere, la nivelul tuturor institutiilor publice implicate. 
- In ceea ce priveste coerenta si acuratetea informatiilor prezentate in proiect: 

• Pentru Substanţele minerale  analizate în prezenta strategie este necesar a se  prezentata  
Situatia cantitatilor  de reserve/resurse minerale la data de 01.01.2022; 

• Trebuie precizat ca aceste informatii si date nu au putut fi prezentate de catre Agentia 
Nationala pentru Resurse Minerale  deoarece, in afara de resursele/rezervele de roci utile 
si ape minerale, toate celalalte categorii de substante  sunt clasificate  ca fiind secret de 
serviciu /secret de stat si ca atare datele referitoare la acestea nu pot fi facute publice; 

• Pentru substantele  Staniu, Bismut, Cobalt, Galiu, Germaniu, Hafniu,  la care se prezinta 
continuturi in g/t,  trebuie precizat ca acestea sunt continuturi informative, din 
concentratele  obtinute din procesul de preparare pentru  substantele principale. si nu pot 
costitui  premizele unor obiective de investitii in domeniul minier. 
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