ROªIA MONTANÃ _ PATRIMONIUL CONDAMNAT
Drd. arh. Lorin NICULAE

Patrimoniul arheologic, istoric ºi natural al Roºiei Montane, unic în plan mondial, se aflã în
pericol iminent prin prisma declaraþiei de includere a proiectului minier, în forma lui actualã,
în programul de guvernare (1).
Tãul Mare ºi Roºia Montanã. În stânga, masivul Cârnic
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Proiectul la care se referã domnul ministru al economiei a generat, începând cu anul 2000,
cel mai mare protest împotriva distrugerii unui patrimoniu cultural unic, protest semnat de
1038 de instituþii academice ºi personalitãþi culturale ºi ºtiinþifice din întreaga lume. În 2008,
la Torino, Uniunea Internaþionalã a Arhitecþilor a emis o rezoluþie fermã, prin care se solicitã:
„1. Imediata oprire a tuturor demolãrilor ºi lucrãrilor de construcþie în situl Roºia Montanã,
cu excepþia lucrãrilor de conservare, pânã la adoptarea unei noi strategii ºi a unui regulament urban al zonei.
2. Revizuirea politicilor locale ºi regionale corespunzãtor principiilor dezvoltãrii durabile,
plecând de la o viziune orientatã cãtre viitor ºi interesul pe termen lung al locuitorilor comunitãþilor, bazate pe resursele naturale ºi culturale excepþionale ale sitului Roºia Montanã.
3. Iniþierea procedurilor necesare pentru înscrierea Roºiei Montane pe Lista UNESCO a
Patrimoniului Mondial.
4. Protejarea sitului în acord cu legislaþia specificã naþionalã ºi internaþionalã.” (2)
Opoziþia ireconciliabilã dintre promotorii proiectului minier ºi instituþiile academice, ºtiinþifice ºi culturale, între care L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, directorii ºcolilor naþionale din Roma, ICOMOS, Institutul Arheologic German, Academia Românã, The
International Council on Monuments and Sites, ICOM, the International Council of
Museums, ARA, OAR, UAR, UIA, UAUIM, are la bazã faptul cã proiectul minier presupune
distrugerea unui vast patrimoniu arheologic, istoric ºi natural, precum ºi strãmutarea persoanelor.
În anexele la Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional – Secþiunea a III-a – zone protejate, Roºia Montanã figureazã cu patru monumente ale naturii, cu monumente ºi ansambluri de arhitecturã, reprezentate de centrul
istoric al comunei ºi de galeriile miniere romane, cu monumente de arhitecturã popularã. În
plus, Roºia Montanã, în ansamblu, este încadratã în unitãþile administrativ teritoriale cu concentraþie foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturalã de interes naþional (3).
Mai mult, Roºia Montanã apare ºi pe lista monumentelor istorice publicatã în M.O. nr. 646
bis din 16 iulie 2004, dupã cum urmeazã:
- la categoria I, cu 7 monumente, toate din epoca romanã: „Situl arheologic Alburnus
Maior-Roºia Montanã”, „Aºezarea romanã de la Alburnus Maior, zona Orlea”, „Exploatarea
minierã romanã de la Alburnus Maior, Masivul Orlea”, „Vestigiile romane de la Alburnus
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Maior, zona Carpeni”, „Incinta funerarã romanã din zona Tãu Gãuri”, „ Galeria „Catalina
Monuleºti” din zona protejatã a centrului istoric al localitãþii”, „Galeriile romane din Masivul
Cârnic, punct Piatra Corbului”;
- la categoria a II-a, cu 42 monumente: „Biserica „Adormirea Maicii Domnului””, „Centrul
istoric al localitãþii ( Târgul satului, Piaþa, Cartierul Berg, Str. Brazilor ºi zona din amonte de
Piaþa, spre lacuri)”, „Casa parohialã ortodoxã”, „Casa cu spaþiu comercial, azi primãrie” ºi
încã 38 case;
- la categoria a III-a, cu „Monumentul comemorativ al lui Simion Balint (în cimitirul bisericii
„Adormirea Maicii Domnului”)”.
Despre valoarea excepþionalã a patrimoniului Roºiei Montane s-a scris foarte mult. Prezint
anexat o sintezã, precum ºi un scurt istoric al cercetãrilor arheologice ºi deciziilor forurilor de
resort, cuprinse în informarea pe care dl. prof. dr. Ioan Piso a fãcut-o cu ocazia vizitei fostului ministru al Culturii, dl. Paleologu, la Roºia Montanã, pe 18 iulie 2009 (4).
Pe 18.02.2010, doamna Csilla Hegedus, consilierã a ministrului Culturii, referindu-se la includerea Roºiei Montane în patrimoniul UNESCO, a precizat cã: „Ministerul Culturii analizeazã
acum includerea Roºia Montanã pe lista tentativã a României. Modalitatea de includere în
patrimoniul mondial este acum analizatã de specialiºtii ministerului. În acest an vom lua o
decizie”.
Deºi mesajul este încurajator pentru salvarea patrimoniului condamnat de ministrul
economiei, el nu reprezintã altceva decât începutul unor proceduri foarte laborioase ºi de
lungã duratã. Dacã nu se vor lua mãsuri urgente de conservare ºi refacere a patrimoniului
Roºiei Montane, riscãm ca în câþiva ani sã nu mai avem, literalmente, ce proteja.
Pânã la clasarea definitivã a Roºiei Montane în patrimoniul UNESCO, e foarte important sã
nu uitãm ce se poate întâmpla în cazul demarãrii proiectului minier, în forma lui actualã. Aºa
cum se reliefeazã în Declaraþia Academiei Române, din 3.11.2009, punctul 2, „distrugerea
comunitãþii Roºia Montanã, veche de peste 2000 ani, prin strãmutarea populaþiei, demolarea unor clãdiri (inclusiv monumente istorice), biserici ºi mutarea unor cimitire este inacceptabilã ºi aminteºte de o perioadã pe care am considerat-o încheiatã.”
Nu voi intra în detalii, nici în critica foarte întemeiatã a raportului de evaluare a impactului
asupra mediului aferent proiectului, ci voi apela la o analogie, ca o concluzie a prezentului
material. Vã rog sã priviþi planul Bucureºtiului, pe care se suprapune cu aproximaþie zona
împrejmuitã a viitorului proiect minier de la Roºia Montanã.
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Galerie vizitabilã în Muzeul mineritului

Monument circular roman

Acces în minã

Galerie exploatatã prin tehnica “foc ºi apã”,
Vãidoaia, Roºia Montanã
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Valea Cornei urmeazã sã fie
transformatã în iaz de decantare

Tãul Þarinã

Vârful masivului Cârnic

Monument istoric în colaps
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Prin aplicarea acestui proiect enorm, prin care România pierde definitiv un patrimoniu unic,
un sit istoric foarte valoros ºi un peisaj natural excepþional, noi, bucureºtenii, am renunþa la
întregul centru, de la Lacul Herãstrãu pânã la parcul Carol ºi de la Gara de Nord pânã în
Colentina. Am accepta la Bucureºti un iaz de decantare a cianurilor cât Lacul Morii, o carierã deschisã cât cartierul Drumul Taberei ºi halde de steril lungi de 2 km?
Am accepta extirparea acestei inimi a capitalei?

Fotografiile care ilustreazã acest text aparþin autorului.
Note
1 Declaraþia ministrului economiei, dl. Adriean Videanu, din decembrie 2009: „Vrem sã includem în Programul
de Guvernare demararea cât mai rapidã a proiectului Roºia Montanã pentru cã piaþa aurului favorizeazã
asemenea proiecte.”
2 Rezoluþia UIA Privind Roºia Montanã 4 iulie 2008
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Alburnus Maior - Roºia Montanã, România,
un sit cultural de importanþã deosebitã aflat sub ameninþa
area
unei dezvoltãri miniere în carierã deschisã
Preambul
Conºtienþi de responsabilitatea pe care o poartã arhitecþii pentru dezvoltarea durabilã ºi
armonioasã a comunitãþilor, pentru bunãstarea locuitorilor care le alcãtuiesc,
Angajaþi în întãrirea identitãþii locale, regionale ºi de mare întindere prin protejarea
peisajelor culturale ºi, în general, prin patrimoniu cultural ca resursã esenþialã pentru un
viitor coerent ºi prosper al comunitãþilor,
Reamintind principiile tuturor convenþiilor, recomandãrilor, declaraþiilor ºi cartelor pentru
protecþia patrimoniului cultural ale ICOMOS ºi UNESCO,
Vãzând cã puternicul sprijin ºtiinþific ºi moral internaþional la pãstrarea patrimoniului cultural unic al Roºiei Montane este format dintr-o largã gamã de instituþii ºi organizaþii – cum ar
fi Academia Românã, cultele religioase din România, ICOMOS, Europa Nostra ºi multe altele,
Luând în considerare repetatele rezoluþii ale ICOMOS, adoptate de Adunarea Generalã la
ultimele sale trei reuniuni, þinute la Madrid, Spania (2002), Victoria Falls, Zimbabwe (2003 ºi
Xi’an, China (2005), rezoluþia Conferinþei ICOMOS care a avut loc în Pecs, Ungaria (mai
2004), Declaraþia ICAHM asupra conceptului de minerit la Roºia Montanã, datã în Lyon,
Franþa (septembrie 2004),
Referitor la Rezoluþia privind situl Alburnus Maior – Roºia Montanã adoptatã în Bucureºti,
în iunie 2007 de cãtre UIA ºi ACE împreunã cu organizaþiile profesionale din România – OAR,
UAR ºi Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti,
Afirmând excepþionala valoare a sitului istoric Alburnus Maior – Roºia Montanã, peisaj cultural definit de suprapunerea vestigiilor aparþinând unuia din cele mai importante sisteme
de galerii miniere din lumea romanã, continuu extins în perioadele medievalã ºi modernã ºi
vestigiilor sistemelor hidrotehnice ºi ale oraºului minier tradiþional,
În faþa proiectului de exploatare minierã iniþiat de Roºia Montanã Gold Corporation, al cãrui
efect ar fi, dupã o operaþiune intensivã de nu mai mult de un deceniu, dispariþia aproape a
tuturor resurselor valoroase ºi unice ale zonei – patrimoniul cultural ºi natural al sitului Roºia
Montanã,
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Considerând campania de demolare extensivã urmãritã de compania minierã, care a condus
la pierderi irecuperabile ale diversitãþii ºi relevanþei sitului,
Rezoluþie
Noi, participanþii la cel de-al XXIII-lea Congres al Uniunii Internaþionale a Arhitecþilor din
Torino, Italia,
Cerem autoritãþilor române ºi comunitãþii internaþionale:
1. Imediata oprire a tuturor demolãrilor ºi lucrãrilor de construcþie în situl Roºia Montanã,
cu excepþia lucrãrilor de conservare, pânã la adoptarea unei noi strategii ºi a unui regulament urban al zonei.
2. Revizuirea politicilor locale ºi regionale corespunzãtor principiilor dezvoltãrii durabile,
plecând de la o viziune orientatã cãtre viitor ºi interesul pe termen lung al locuitorilor comunitãþilor, bazate pe resursele naturale ºi culturale excepþionale ale sitului Roºia Montanã.
3. Iniþierea procedurilor necesare pentru înscrierea Roºiei Montane pe Lista UNESCO a
Patrimoniului Mondial.
4. Protejarea sitului în acord cu legislaþia specificã naþionalã ºi internaþionalã.
Torino, 4 iulie 2008”
(3) Extras din anexele la Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional – Secþiunea a III-a – zone protejate, publicatã în M.O. Partea I
Nr. 152 din 12 aprilie 2000:
în Anexa nr. I
ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAÞIONAL ªI MONUMENTE ALE NATURII
Rezervaþii ºi monumente ale naturii:
Piatra Despicatã (Comuna Roºia Montanã - 0,20 ha)
2.60 Avenul din Hoanca Urzicarului PN –F (Comuna Roºia Montanã, satul Vârtop - 1,00 ha)
2.83 Piatra Corbului (Comuna Roºia Montanã – 5,00 ha)
în Anexa nr. III
1. Monumente ºi ansambluri de arhitecturã
g) Ansambluri urbane
g)3 Centrul istoric (Comuna Roºia Montanã, satul Roºia Montanã)
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l) Arhitectura industrialã; amenajãri cãi de comunicaþie
l)1. Galeriile romane ale exploatãrilor miniere aurifere (Comuna Roºia Montanã, satul Roºia
Montanã)
m) Monumente de arhitecturã popularã (locuinþe sãteºti)
m)2. Case - secolele al XVIII-lea - al XIX-lea (Comuna Roºia Montanã, satul Roºia Montanã)
II. UNITÃÞI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALÃ DE INTERES NAÞIONAL
Judeþul ALBA
Comune (...., Roºia Montanã, ....)
(4) În informarea pe care dl. prof. dr. Ioan Piso a fãcut-o cu ocazia vizitei fostului ministru al
Culturii, dl. Paleologu, la Roºia Montanã, pe 18 iulie 2009, se aratã urmãtoarele:

„Explicaþia interesului pentru Roºia Montanã este cã, în secolele al XVIII-lea ºi al XIX-lea, în
galeriile romane de aici au fost descoperite câteva zeci de tãbliþe cerate care cuprind în
majoritate contracte de vânzare-cumpãrare. Aceste tãbliþe constituie una dintre sursele
dreptului roman. Or, se ºtie cã dreptul roman este una dintre cele mai preþioase moºteniri
pe care antichitatea clasicã a lãsat-o lumii moderne. Prin urmare, pentru oricine studiazã,
indiferent unde în lume, dreptul sau disciplinele legate de antichitate, Alburnus Maior este
o noþiune clarã. În zecile de kilometri de galerii romane rãmase necercetate s-ar putea gãsi
noi tãbliþ, care sã sporeascã faima Roºiei Montane ºi a antichitãþilor României.
Colonizarea zonei aurifere este un capitol distinct al romanizãrii Daciei. Traian este cel care
a invitat aici populaþii întregi din Dalmaþia ºi din hinterland-ul pannonic (Sardeates, Pirustae,
Baridustae, Maniates, Ansi), spre a exploata minele de aur în interesul fiscului imperial. (...)
Noii veniþi au adus cu ei organizarea de acasã în vici ºi kastella, conduse de principes. Fiecare
aºezare se compunea din locuinþe, cel puþin un templu, cimitir ºi puþurile sau galeriile
exploatate. Aºezãrile erau pãrãsite pe mãsura epuizãrii filoanelor. Ele se pãstreazã în condiþii
excelente, ceea ce nu este cazul cu aºezãri similare din restul Imperiului Roman, care au fost
distruse de locuiri mai recente. La Roºia Montanã avem ocazia unicã de a afla cum arãtau
aºezãrile de mineri în secolul al II-lea d. Cr. Pentru asta trebuie în mod obligatoriu dezvelite
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toate elementele, iar înaintea sãpãturilor propriu-zise trebuie fãcute fotografii aeriene ºi
cercetãri de rezistivitate a solului. Cercetãrile preventive nu au þinut seama de aceste reguli.
Un alt punct de interes îl reprezintã exploatarea aurului în epoca preromanã. Dacii erau
vestiþi pentru bogãþia lor în aur, dar, conform opiniei comune, ei exploatau aurul exclusiv
din nisipul aurifer. Iatã însã cã echipa francezã condusã de D-na Béatrice Cauet a putut data
câteva grinzi din galeriile Muntelui Cârnic înainte de cucerirea romanã. Pe de alta parte, s-a
putut stabili cã aurul din care provin celebrele de-acum brãþãri dacice provine nu numai din
nisipul aurifer, ci ºi direct din filoane. Asta înseamnã fie cã dacii stãpâneau tehnica
exploatãrii aurului prin galerii, cum crede D-na Cauet, fie cã au adus pentru asta ingineri
romani, cum sunt eu înclinat sã cred. Toponimia este în întregime dacicã (Alburnus,
Immenosum, Deusara etc), dar, din cauza cercetãrilor insuficiente, nicio aºezare dacicã sau
predacicã nu a fost încã descoperitã.
Pentru ºtiinþa ºi pentru turismul internaþional, cele mai importante par a fi galeriile romane.
Echipa D-nei Cauet a cercetat în Muntele Cârnic 70 km de galerii, printre care cel puþin 7 km
de galerii romane, unice ca frumuseþe ºi complexitate. Aceeaºi cercetãtoare francezã a avut
ideea de a reproduce unele dintre aceste galerii în Franþa. Mesajul este clar: dacã noi suntem atât de proºti încât sã distrugem niºte monumente unice, ele trebuie salvate într-o
formã sau alta într-o þarã mai civilizatã! (...)
Conform noii Legi a Minelor, nr. 85 din martie 2003, Art. 11, alin. 1: „Efectuarea de activitãþi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase,
situri arheologice de interes deosebit, rezervaþii naturale,...., precum ºi instituirea dreptului
de servitute pentru activitãþi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.” Mai departe,
la Art. 11, alin. 2, se adaugã: „Excepþiile de la prevederile alin. 1 se stabilesc prin hotãrâre a
Guvernului, cu avizul autoritãþilor competente în domeniu ºi cu stabilirea de despãgubiri ºi
alte mãsuri compensatorii.” Or, cum Roºia Montanã a fost declaratã prin Legea 5/2000 monument de valoare excepþionalã, sãpãturile de salvare nu trebuiau sã continue fãrã ca guvernul României sã fi clamat interesul naþional în aceastã investiþie. Nu a fãcut-o ºi nici nu o
putea face, fiindcã proiectul este unul privat ºi reprezintã interese private.(...)
Ministerul Culturii a încãlcat ºi legislaþia europeanã, de pildã Convenþia Europeanã pentru
Protecþia Patrimoniului Arheologic de la La Valetta 1992, pe care România a semnat-o ºi care
prevede “a se dispune mãsuri susceptibile de a favoriza conservarea integralã a ansamblurilor istorice ºi a patrimoniului mobiliar al acestora, prin menþinerea integritãþii întregului
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ansamblu ºi prin înscrierea în inventar a bunurilor descoperite”. (...)
Aºa se face cã în anii 2001-2002 la Roºia Montanã a fost cercetatã arheologic o suprafaþã
de 2,2 ha. Totuºi, au fost eliberate certificate de descãrcare arheologicã pentru 1100 ha. Din
aceasta suprafaþã nu a fost deci cercetat decât 2 la mie! Nu pretind cã ruinele ar fi continue, dar raportul dintre suprafaþa cercetatã ºi cea cedatã sfideazã oricum bunul simþ. Pe deasupra, au fost fãcute intentionat numeroase secþiuni în halde de steril, pentru a se dovedi
cã nu-i nimic de gãsit.
Însuºi modul de abordare a cercetãrilor arheologice a fost profund greºit. Deºi fondurile de
cercetare erau foarte generoase, nimeni nu s-a gândit sã facã (mã refer la anii 2001-2002,
deci la cele 1100 ha) fotografii aeriene sau sã cerceteze structurile arheologice prin
mãsurarea rezistenþei solului. Apoi, fiecare aºezare de mineri din epoca romanã se compunea din locuinþele minerilor, cel puþin un templu, cimitir ºi gura de intrare în galerii. Dintro aºezare a fost sãpat un cimitir, din alta un templu, din alta douã sau trei locuinþe, fãrã a
se acorda atenþie habitatului. Rezultatele cumulate pot apãrea spectaculoase, dar privite cu
atenþie ele sunt cu totul insuficiente.(...)
În decembrie 2003 o Comisie Naþionalã de Arheologie obedientã a recomandat descãrcarea
de sarcinã arheologicã a muntelui Cârnic, excepþie fãcând o micã porþiune care ar urma
oricum a fi distrusã în urma exploziilor. Aici, o echipã francezã de arheologi descoperise 70
km de galerii, dintre care 7 km de galerii romane. Ministerul Culturii, fãrã a sta pe gânduri,
a acordat companiei canadiene în mod oficial descãrcarea Muntelui Cârnic în ianuarie 2004.
Au rãmas, pe de altã parte, complet necercetate zecile sau sutele de kilometri de galerii de
sub ceilalþi munþi care urmeazã a fi sacrificaþi. (...)
În concluzie aº dori sã fac douã remarci. La Roºia Montanã avem într-adevãr o istorie de
2000 de ani, care aparþine nu numai României, ci întregii Europe. Ar fi o crimã sã o sacrificãm în numai 15 ani pentru niºte aur pe care l-ar lua alþii cu ei. (...)”
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