România, pe harta europeană a mineralelor
Începând din anul 2009, Ziua Europeană a Mineralelor este sărbătorită
şi în România
Bucureşti, 11 mai 2009 – Ziua Europeană a Mineralelor, eveniment marcat în toate ţările UE în
perioada 15-17 mai, va fi sărbătorită pentru prima dată şi în România, la Roşia Montană, în zilele
de 14 şi 15 mai. Organizatorii manifestărilor sunt Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) în
parteneriat cu Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, Asociatia Patronală Minieră din România
Patromin, Universitatea din Petroşani - Facultatea de Mine, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Facultatea de Ştiinţa Mediului.
În cadrul Zilei Europene a Mineralelor, producătorii de minerale şi cei din industriile conexe din
întreaga Europă vor arăta rolul şi contribuţia esenţială a industriei mineralelor în dezvoltarea
durabilă, concentrându-se pe aspectele sociale şi de mediu, în special pe protecţia biodiversităţii.

Ziua Europeană a Mineralelor la Roşia Montană
În România, manifestările vor fi deschise joi, 14 mai, la Roşia Montană, în prezenţa autorităţilor
locale ale judeţului Alba - primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, prefectul de Alba, Ştefan
Bardan şi preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Dumitrel. În aceeaşi zi, vor fi proiectate o serie de
filme documentare care prezintă dezvoltări miniere de succes din mai multe ţări europene şi din
afara Europei, modalităţile de extragere şi procesare a aurului şi măsurile luate pentru protecţia
mediului şi a biodiversităţii.
Vineri, 15 mai, evenimentele vor continua cu o prezentare a aspectelor de mediu ale noului proiect
minier de la Roşia Montană, propus de RMGC, sub aspectul respectării şi promovării
biodiversităţii. De asemenea, vor fi efectuate vizite la fostele cariere ale minei de stat Cetate şi
Cârnic din Roşia Montană, ocazie cu care vor fi explicate noţiuni despre mineritul în carieră
deschisă. Alături de reprezentanţi ai comunităţii locale, sunt aşteptaţi să participe studenţi şi cadre
universitare din întreaga ţară.
“Mă bucur că acest eveniment este marcat şi în România. Este important ca oamenii să fie
informaţi, să vadă ce s-a făcut în afara ţării şi care sunt avantajele pentru comunităţi. Prezenţa
autorităţilor locale, a studenţilor şi specialiştilor, precum şi a localnicilor sunt un semnal pozitiv că
mineritul este un subiect de interes în România, cu condiţia respectării normelor europene în
domeniul protecţiei mediului şi biodiversităţii”, a declarat preşedintele CSN Meridian, Ion
Popescu.
“Unul din principiile care stau la baza proiectului minier propus de RMGC este asigurarea
dezvoltării durabile a Roşiei Montane şi a unui mediu curat, care să permită refacerea
biodiversităţii într-o regiune aflată astăzi în declin. Este de datoria noastră să acţionăm responsabil
pentru ca generaţiile viitoare să se poată bucura de păduri şi ape curate în locul vechilor halde de
steril şi al apelor acide. De Ziua Europeană a Mineralelor, nu doar vom reitera necesitatea

investiţiei în protejarea şi extinderea biodiversităţii de la Roşia Montană, ci vom prezenta concret
planul nostru de acţiune”, a afirmat directorul general al RMGC, Dragoş Tănase.

Importanţa resurselor minerale
Resursele minerale joacă un rol esenţial în viaţa noastră, în condiţiile în care 70% din produsele
manufacturate în Europa depind de acest tip de resurse.
În Europa, cu ocazia Zilei Europene a Mineralelor, sunt organizate numeroase vizite în mine şi
evenimente care subliniază importanţa resurselor minerale şi totodată a protejării şi extinderii
biodiversităţii. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc în data de 14 mai, în Cehia, ţară
ce deţine preşedinţia semestrială a Uniunii Europene. “Ziua Europeană a Mineralelor reprezintă o
modalitate excelentă de informare, educare şi implicare a cetăţenilor europeni în legătură cu
importanţa acestui sector în producerea materiilor prime necesare pentru produsele pe care le
folosim zilnic. Acest sector este vital pentru creşterea competitivităţii europene şi succesul său se
bazează pe principiul dezvoltării durabile şi al inovaţiei”, se arată în mesajul Comisarului pentru
Industrie şi Întreprinderi, Günter Verheugen.
Ziua Europeană a Mineralelor este organizată la nivel european de către IMA-Europe - European
Industrial Minerals Association, UEPG - European Aggregates Association, CEMBUREAU European Cement Association şi EuroGeoSurveys – Association of the European Geological
Surveys.
Programul evenimentelor europene este disponibil la pagina de Internet:
http://www.mineralsday.eu/events/romania/#c689
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:
Ionuţ Tănase
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ionut.tanase@rmgc.ro
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