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I. Raport informativ 

Introducere 

1.  Rosia Montana este situata intr-o structura administrativa moderna judetul 
Alba, in Muntii Apuseni din Transilvania, o regiune din Vestul Romaniei. Denumirea data de 
romani a fost Alburnus Maior si de peste 2000 de ani se exploateaza aici zacaminte auro-
argentifere. Exista galerii din epoca pre-romana si romana (a caror lungime totalizeaza 5 
km) si galerii subterane ce dateaza din epocile recente (insumand peste 70 km). Conditiile 
locale speciale au permis conservarea obiectelor din  lemn. Zona este binecunoscuta datorita 
descoperirii in galeriile romane de la Catalina Monulesti a unor placute cerate ce contin 
evidentele administratiei miniere si ele au fost facute publice in secolul al XIX-lea de catre 
istoricul german Theodor Mommsen si constituie o sursa importanta de informatii despre 
legislatia romana. In ciuda reexploatarii continue de-a lungul secolelor a galeriilor miniere, 
exista inca vestigii ale echipamentelor miniere utilizate de romani. Exista de asemenea, 
vestigii de suprafata cum ar fi terme, cladiri oficiale, temple, sanctuare cu altare votive, 
necropole, etc. 

2.  Este o zona mono-industriala si exista o puternica presiune exercitata de 
localnici pentru exploatarea resurselor naturale astfel incat minerii din zona sa beneficieze 
de locuri de munca.  Actualmente, exista o exploatarea in cariera efectuata de catre 
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compania romaneasca de stat, Minvest SA. Conform planificarii, aceasta exploatare isi va 
inceta activitatea in anul 2007. Un nou proiect minier care include exploatarea in cariere a 
fost lansat de Rosia Montania Gold Corporation (RMGC), companie romano-canadiana in care 
80% din interese sunt detinute Gabriel Resources (companie canadiana) si 19,3 % de 
Minvest (companie romaneasca de stat ), restul procentelor revenind altor trei companii 
romanesti de talie mai mica. Acest nou proiect a adus in discutie o serie de probleme legate 
de mediu si de aspectele sociale (este necesara relocarea unei parti importante a populatiei 
din zona), probleme care nu prea au fost luate in seama atunci cand Minvestul a demarat 
exploatarea in zona si de asemenea, probleme legate de patrimoniul cultural avand in 
vedere istoria bogata a zonei. Propunerea proiectului initial al RMGC a lasat loc de discutii 
intrucat lipsea Studiul de Impact asupra Mediului si aceasta propunere a fost retrasa pentru 
a fi completata (inca nu s-a realizat) si pentru a remedia deficientele. In acelasi timp, RMGC 
finanteaza un vast program de cercetari arheologice in zona in cursul caruia se iau masuri 
pentru descarcarea arheologica a zonelor unde se va desfasura exploatarea, dar pastrand o 
evidenta a vestigiilor arheologice din zona. De asemenea, compania achizitioneaza 
proprietati in zona. 

3.  Primii care au atras atentia asupra acestui aspect au fost academicienii, 
inclusiv membrii Academiei Romane si organizatiile non-guvernamentale Icomos, Europa 
Nostra precum si o organizatie locala denumita Alburnus Maior. S-au lansat o serie de critici 
privind modul in care s-au acordat certificatele de descarcare arheologica pana in acel 
moment, din urmatoarele motive: (a) ignora siturile necercetate aflate la suprafata; (b) nu 
fac referiri la exploatarile subterane; (c) din punct de vedere procedural sunt incorecte. 

4.  Problema a fost ridicata de Raportorul Sub-Comitetului pentru Patrimoniu 
Cultural in septembrie 2003. La invitatia dl. Ghiorghi Prisacaru, seful delegatiei romane, in 
perioada 12-14 iulie 2004 s-a efectuat o vizita de studiu. Aceasta vizita a fost o continuare si 
o completare a vizitei similare efectuate in 2003, de catre delegatia Comitetului pentru 
Mediu al Parlamentului European.  O documentatie impresionata a fost stransa, inclusiv un 
raport al Parlamentului Romaniei intocmit de o comisie speciala condusa de dl. Alexandru 
Sassu. 

5.  In cadrul vizitei de studiu au fost indeplinite toate solicitarile. Singura limita a 
fost cea impusa de timpul avut la dispozitie. Ar fi fost cu siguranta foarte interesant si util in 
acelasi timp, sa se viziteze Catalina Monulesti si sa se efectueze o evaluare a patrimoniului 
arhitectural local inclusiv al bisericilor. S-au obtinut foarte multe informatii relevante si s-a 
putut crea o imagine de ansamblu asupra tuturor aspectelor.  Raman totusi cateva intrebari 
la care inca nu s-a obtinut un raspuns. 

Vizita  

6.  Delegatia PACE  a avut urmatoarea componenta: dl Eddie O’Hara MP 
(Raportor General pentru Patrimoniu Cultural) si dl. Christopher Grayson (Secretar Sef 
pentru Cultura, Stiinta si Invatamant). Delegatia a fost insotita de d-na Mihaela Draghici 
(Secretara Delegatiei Romane), dl. Dan Chirlomez (Seful Protocolului Senatului Romaniei) si 
d-ra  Michaela Statescu (translator). 

7.  In prealabil, a fost anuntat scopul vizitei: vezi anexe. Programul vizitei este si 
el prezentat in anexa. 

Concluzii 

8.  Miza in cazul Rosiei Montane o constituie trei tipuri de patrimoniu cultural: (a) 
patrimoniul mobil cuprinzand obiectele care sunt colectionate si expuse in muzee pe plan 
local (incluzand aici si noul muzeu minier din Rosia Montana) si din Bucuresti; (b) structurile 



de suprafata: cladirile protejate inclusiv biserici importante din punct de vedere arhitectural 
care nu au fost afectate si importante descoperiri arheologice cum ar fi monumentul funerar 
cu forma circulara datand din epoca romana care este conservat in situ; (c) in subteran: 
continua cercetarile privind galeriile romane, in prezent exista o portiune care se poate vizita 
in Orlea, dar viitorul este  incert, un sector reprezentativ ar putea fi si trebuie sa fie cercetat 
si conservat la Catalina Monulesti. Intrebarea care se ridica este legata de modul in care se 
poate determina acel sector semnificativ. 

9.  Comentariile facute de Presedintele Consiliului Judetean Alba la inceputul 
vizitei de studiu nu au ramas fara ecou in ceea ce-l priveste pe Raportorul General: este 
nevoie ca atat resursele naturale, cat si cele culturale sa fie exploatate in beneficiul 
comunitatii locale.  Trebuie respectate toate prevederile legislatiei in domeniu astfel incat 
patrimoniul cultural sa nu aiba de suferit; in acelasi timp, trebuie avut in vedere faptul ca 
acest patrimoniu nu poate fi dezvoltat si exploatat in absenta mijloacelor furnizate de 
exploatarea resurselor minerale. 

10.  Se pare ca sunt luate masurile necesare asa incat sa se asigure respectarea 
tuturor celor trei aspecte legate de patrimoniul cultural in prezent si pe masura ce proiectul 
avanseaza. Situatia imediata este controlata prin realizarea unei descarcari progresive de 
sarcina arheologica. Exista o necesitate clara privind monitorizarea continua a santierului pe 
masura ce lucrarile de excavatii si cele miniere avanseaza. Acest fapt necesita o flexibilitate 
continua atat din partea companiei miniere cat si din partea arheologilor.  De asemenea, 
trebuie asigurate si etapele finale ale proiectului. (peisaje, curatirea solului si apei, utilitati 
turistice si acces la muzee si alte situri). 

11.  Proiectul RMGC poate furniza baza economica pentru dezvoltarea durabila  a 
intregii zone determinand un  impact pozitiv social si asupra mediului precum si in ceea ce 
priveste dezvoltarea culturala.  Din punct de vedere al patrimoniului cultural el poate fi 
perceput ca un proiect exemplar de dezvoltare responsabila.  Fondurile puse actualmente la 
dispozitie de RMGC pentru cercetare (arheologica, etnografica si arhitecturala) depasesc cu 
mult ceea ce ar fi putut pune la dispozitieGuvernul. Acest lucru a revigorat zona si din punct 
de vedere al recunoasterii internationale. Descoperiri semnificative mai pot inca surveni. 

12.  Criticii si-au manifestat ingrijorarea privind procedura (descarcarea de sarcini 
arheologice a suprafetei) si etica conservarii fapt care implica distrugerea programata a 
galeriilor romane. Aceasta ingrijorare nu pare a fi pe deplin justificata.  Galeriile reexploatate 
din zonele aferente carierelor principale Cârnic si Cetate nu par sa contine nici un fel de 
vestigii arheologice interesante. Accesul turistilor in cea mai mare parte a galeriilor ar fi 
imposibil.  Cu toate acestea, trebuie impuse conditii clare pentru continuarea sapaturilor 
arheologice si monitorizarea a ceea ce se gaseste. 

13.  Mai important, in termenii protectiei patrimoniului cultural si a mediului ar fi 
aplicarea unor controale similare asupra exploatarii in desfasurare care se efectueaza in 
amplasamentele adiacente, lucrari care sunt realizate de compania romaneasca Minvest fara 
a se face descarcarea de sarcini arheologice si fara control privind poluarea.  

14.  Guvernul Romaniei este constient si detine toate mijloacele pentru a obtine 
pretul maxim din partea RMGC pentru cele 300 tone pe care aceasta le-a identificat la Rosia 
Montana avand grija totusi sa obtina un profit adecvat. Cat despre RMGC, aceasta nu 
contesta pretul pe care trebuie sa-l plateasca.  RMGC efectueaza in prezent o analiza a 
situatiei.  Si-a retras cererea de obtinere a acordului de mediu si urmeaza sa prezinte din 
nou proiectul impreuna cu Studiul de Impact.  In acelasi timp, continua sa finanteze 
cercetarea arheologica si publicatiile si achizitionarea proprietatilor din zona. Nu exista insa 
nici o certitudine ca proiectul va merge mai departe si nici un plan fix despre ceea ce ar 
presupune acest fapt. 



15.  Situatia actuala de nehotarare nu este in nici un fel benefica zonei. In cazul in 
care nu se confirma proiectul RMGC, va fi indeparta pentru un timp orice sansa de 
dezvoltare la nivel local. Activitatea existenta de exploatare desfasurata de Minvest urmeaza 
sa inceteze in urmatorii ani. 

16.  Opozitia fata de proiectul RMGC este substantiala. Nu este prea usor de 
explicat. Este legata de profiturile ce se pot obtine legat de valoarea proprietatilor locale. De 
asemenea, ea este alimentata in mare masura, de organisme din exterior, probabil animate 
de bune intentii, dar posibil contra-productive. Cel putin in parte aceasta opozitie este 
exagerata. Riscurile de mediu presupuse nu tin cont de tehnicile moderne de exploatare si 
de fapt, proiectul RMGC va ajuta la inlaturarea efectelor poluarii existente produse ca 
urmare a lucrarilor desfasurate de Minvest. Argumentele academicienilor sunt probabil 
corecte in principiu, dar sunt excesiv de fundamentaliste. 

17.  Tot atat de adevarat pare a fi faptul ca intreaga zona nu a fost suficient 
cercetata inainte de acordarea certificatului de descarcare arheologica si este corect sa se 
arate ca partea candva declarata zona protejata, a fost redeschisa acum pentru activitati 
comerciale. Aceste aspecte necesita clarificari suplimentare. Astfel principiile fundamentale 
trebuie puse in balanta cu realitatea practica. Cercetarile nu implica in mod obligatoriu 
necesitatea ca orice descoperire sa fie si conservata, iar ideea academicienilor privind o 
conservare in situ totala nu este probabil adecvata intotdeauna tinand cont de realitatile 
arheologiei de salvare si ale lumii comerciale. Cel putin astfel stau lucrurile in cazul 
conservarii in situ a galeriilor romane de la Rosia Montana. Exista peste 5 km de astfel de 
lucrari miniere, aparent cu o varietate limitata si cu putine vestigii care au supravietuit. 
Majoritatea sunt inaccesibile, de fapt chiar periculoase pentru turism. Propunerile alternative 
cum ar fi desemnarea unei intregi zone ca peisaj cultural ce trebuie dezvoltat pentru scopuri 
turistice nu are suport viabil. Singura sursa disponibila de  obtinere a fondurilor in acest scop 
o constituie compania care doreste sa exploateze resursele minerale. Desigur, este necesar 
sa se stabileasca si sa se conserve un esantion reprezentativ de galerii accesibile turistilor, la 
Catalina Monulesti si/sau Orlea, si cu siguranta este necesara monitorizarea continua pentru 
a asigura identificarea valorilor arheologice distincte care se descopera cu ocazia sapaturilor 
de cercetare arheologica sau miniera. Aceasta responsabilitate ii revine Ministerului Culturii. 

18.  Cuvintele cheie ale dezvoltarii durabile la Rosia Montana sunt oportunitati 
pentru toti, flexibilitate si incredere.  Discutii comparabile au avut loc si in cazul barajului 
Ilisu din Turcia si al amplasamentelor alese pentru desfasurarea Jocurilor Olimpice 2004 din 
Grecia, mai ales pentru probele de canotaj, caiac-canoe de la Schinias/Marathon si centrul 
ecvestru de la Markopoulo. Exista si un alt proiect care necesita un program de arheologie 
de salvare, un subiect sensibil si emotiv, mai aprpoiat de publicul roman: constructia recent 
lansata a autostrazii care traverseaza Transilvania si care va fi realizata de compania 
Bechtel, USA. 

19.  O decizie finala privind proiectul RMGC trebuie luata de Guvernul 
Romaniei. Acesta insa este sensibil la presiunile exercitate de Uniunea 
Europeana. Integrarea din 2007 este prioritate de varf si Guvernul este extrem de precaut 
privind problemele de mediu si de patrimoniu. Atat compania cat si organismele 
guvernamentale sunt pe deplin constiente de dimensiunea patrimoniului cultural. Acest lucru 
este reflectat si de concluziile preliminare din raportul lui Sassu si delegatia Parlamentului 
European. Astfel, trebuie pornit de la ideea ca acolo unde exista un conflict ireconciliabil de 
detalii, interesul cultural trebuie sa predomine. Patrimoniul cultural este o resursa finita. 

20.  Un echilibru al beneficiilor pare a fi realizabil atat din punct de vedere al 
nevoilor legate de patrimoniul cultural de la Rosia Montana cat si al activitatii RMGC.  Daca 
acest echilibru este rasturnat de cerintele Guvernului sau ale companiei, proiectul este 
posibil sa nu mearga mai departe. In acest caz, se va face un mare pas inapoi privind 
dezvoltarea turismului cultural in aceasta zona de un exceptional interes istoric. 



II. Sumarul vizitei de studiu efectuata de dl. O’Hara in perioada 11-15 iulie 2004 

Autoritatile locale din Alba Iulia 

1.  In primul rand delegatia s-a deplasat la Alba Iulia (vechea denumire romana 
Apulum), capitala judetului Alba, pentru a se intalni cu autoritatile locale, dl. Atanasiu, 
presedintele Consiliului Judetean Alba, Dl. Sârbu (Prefectul de Alba) si Dl. Rustoiu (Director 
Directia de Cultura). S-au exprimat preocupari legate atat de dezvoltarea exploatarii 
mineralelor cat si a patrimoniului cultural. Propunerea RGMC contine o oferta de aproximativ 
450 locuri de munca in minerit si peste 1.000 de locuri de munca indirecte, dar activitatea 
miniera trebuie aprobata doar pentru zonele care nu prezinta interes arheologic. S-au dat 
asigurari ca legislatia in domeniu a fost atent respectata. Muzee au fost prevazute atat la 
suprafata cat si in subteran. Cu toate acestea, fara exploatarea resursei minerale, nu poate 
exista dezvoltarea resursei culturale.   

2.  Pe drumul de la Alba Iulia la Rosia Montana drumul trece printr-o zona 
marcata pe harta ca fiind “ Muntii Metaliferi” si care poarta urmele unor operatiuni miniere 
din perioada comunista similare celor efectuate de Minvest la Rosia Montana. In special 
exploatarea de la Zlatna (denumirea romana a localitatii fiind Ampelum) constituie un 
exemplu in acest sens, candva o exploatare eminamente cuprifera a devenit dupa 1989 un 
tinut al deseurilor (inca toxice), al utilajelor transformate in fiare contorsionate, al 
instalatiilor industriale dezafectate si al unei constructii cu destinatia bloc de locuinte 
finalizata doar pe jumatate. Este o zona in care somajul a atins cote foarte ridicate si exista 
o incidenta acuta a bolilor congenitale la copiii nascuti acolo. Pe drumul spre Rosia Montana, 
ceea ce apare ca o gramada mare de cenusi albe situate in marginea drumului era 
constituita din sterile de Cetate. Ici-colo se zareau copaci ce au crescut pe halda dar nu s-a 
facut nici un fel de revegetare. Multe case poarta inscriptia “Proprietatea RMGC”. 

Intalnirea la Rosia Montana 

3.  La sediul RMGC delegatia a fost astepata de dl. Dan Petrescu, desemnat de 
Richard Hill (Vice-Presedinte Operatiuni din partea Gabriel Resources si Presedinte & Director 
General al RGMC) care a fost retinut pentru probleme de servici in Canada, drept 
reprezentantul sau si un grup de arheologi. Printre acestia se numara Dr Paul Damian 
(Director Adjunct Muzeul National de Istorie a Romaniei, MNIR Bucuresti), Drd Corina Bors 
(Director, Departamentul Arheologie si Patrimoniu din cadrul RMGC) si Dr Béatrice Cauuet 
(CNRS, Universitatea Toulouse, Franta). 

4.  Delegatia a fost condusa mai intai sa viziteze expozitia materialelor 
arheologice si s-au prezentat propunerile de amenajare, in special planurile privind relocarea 
rezidentilor. Conform celor afirmate, la nivelul anului 2001, 85% erau in favoarea 
proiectului, 10% impotriva si 5% “indecisi”. De asemenea, la alegerile locale, doar 40 
localnici din 1500 s-au manifestat impotriva. Compensatiile oferite pentru relocare au fost 
considerate conform celor spuse drept atractive comparativ cu un venit mediu de 100 euro 
pe luna. 

5.  Dl Petrescu a prezentat proiectul minier al RMGC. El a fost in contrast cu 
activitatea pe care o desfasoara Minvest-ul, activitate care se va inchide intre anii 2004-
2007. Exploatarea efectuata de compania Minvest este una la scara mica, sustinuta cu 
subventii de la Guvern si in urma careia, au rezultat evacuari de ape acide necontrolate in 
iazul de decantare care are un grad de siguranta precar. Proiectul propus de RGMC prevede 
o explotare in cariere la scara mare si cu tehnoogie de ultima ora. Sunt incluse aici installatii 
de gospodarirea apelor si detoxificare a sterilelor. Reprezinta 1,6 miliarde dolari pentru 
Romania pe o perioada de 17 ani incluzand aici si fondurile necesare pentru patrimoniul 
cultural, demararea unor afaceri precum si inlaturarea efectelor poluarii mediului existenta in 



prezent. In perioada 2001 si 2003 s-au cheltuit 4,5 milioane US dolari pentru arheologie 
ceea ce reprezinta mai mult decat intreg bugetul national pentru arheologie din perioada 
1990-2003. Dezavantajele ar consta din faptul ca peisajul local va suferi modificari, o parte 
din satul Rosia Montana trebuie stramutat (desi partea istorica va fi restaurata) si se vor 
pierde unele galerii. In concluzie, dl. Petrescu a spus ca este un bun exemplu privind modul 
de administrare a patrimoniului cultural care raspunde cerintelor nationale, regionale si 
locale. 

6.  Nici una dintre hartile avute in evidenta nu a oferit o indicare exacta a 
amplasarii exacte a instalatiilor in cadrul proiectului RMGC. Ulterior, dl. Hill a insistat asupra 
ideii conform careia proiectul nu fusese finalizat inca. 

7.  Dr Damian a explicat ca a coordonat Programul National de Cercetare 
Arheologica “Alburnus Maior” al Ministerului Culturii si Cultelor, program lansat in martie 
2001. El a explicat ca istoria mineritului in zona a fost atestata documentar inca din epoca 
pre-romana; o activitate majora s-a desfasurat in epoca romana (secolul 2 AD); intre 
secolele 3 si 14 activitatea a fost mult mai scazuta; alte perioade infloritoare au fost in 
timpul Imperiului Austro-Ungar pe vremea imparatesei Maria Tereza (secolul 18) si in 
perioada comunista in anii 1970. Descopririle arheologice intamplatoare de la sfarsitul 
secolului 18, in special cele 25 placute cerate gasite intre 1786 si 1855 si publicate de 
Mommsen care s-a aflat la fata locului intre 1851-53. Cercetarea arheologica sistematica s-a 
desfasurat doar in ultimii ani. In 2000 s-au efectuat periegheze si sondaje arheologice. In 
2001 au fost realizate sapaturi pe scara ampla. In 2002-03 accentul s-a pus pe zona Cârnic-
Cetate. Rezultatele principale ale programului Alburnus Maior au constat pana acum din (a) 
excavatii de 3 km patrati cuprinzand peste 1000 morminte si aducand la lumnina multe 
dovezi despre viata rurala si activitatea miniera din perioada Daciei Romane; (b) realizarea 
unei baze de date si a unui sistem GIS de localizare pentru cercetarile arheologice efectuate 
din 2001 pana in prezent; (c) o serie de publicatii finantate de RMGC (deja este publicat 
volumul 1 care contine 526 pagini privind campania de sapaturi din perioada 2000-2001; 
urmeaza sa fie publicate volumele 2 (mormintul circular), volumul 3 (necropola de la Taul 
Cornei), volumul 4 (mine); (d) pregatirea expozitiilor mobile din care una se va organiza la 
Toulouse la sfarsitul anului 2004: (e) o scoala pentru arheologii romani. 

8.  Dr Cauuet a prezentat cercetarile efectuate in reteaua de lucrari vechi pe 
care le-a coordonat inca din 1999. S-a concentrat asupra zonei Cârnic 1 (un put de extractie 
elicoidal databil intre 675 – 355 BC); Cârnic 2 (o galerie descendenta cu 125 trepte sapate 
in roca); Cârnic 9 (4 orizonturi); Cârnic 13 (cu un un fel de mini-lingou provenind dintr-un 
atelier de prelucrare metale) si Catalina Monulesti (unde au fost gasite la sfarsitul secolului 
18 si inceputul secolului 19 tablitele cerate cu inscriptii). 

9.  Drd Bors a prezentat strategia culturala a proiectului Rosia Montana: RMGC 
s-a implicat total in realizarea Programului National de Cercetare Arheologica  “Alburnus 
Maior” prin finantarea acestuia, prin sustinerea organismelor de patrimoniu, pregatirea 
personalului, infiintarea unei baze de date pentru evidentierea cercetarilor arheologice, si a 
unui proiect GIS. Ea a afirmat ca scopul final al proiectului il constituie descarcarea de 
sarcina arheologica si infiintarea unui nou muzeu minier la Rosia Montana. RMGC s-a angajat 
sa faca toate cercetarile necesare si sa depuna toate eforturile pentru a evita pierderile 
ireversibile. S-au pus intrebari daca muzeul va fi unul public sau privat (un concept nou in 
Romania), iar alte intrebari s-au referit la accesul turistilor in vechile galerii. Drd Bors a spus 
ca Fundatia RMGC va fi infiintata pentru a administra in viitor situl. 



 

Arheologii francezi 

10.  Am luat pranzul impreuna cu arheologii francezi care au sosit din diverse parti 
ale Frantei si lucreaza ca o adevarata echipa de cativa ani sub indrumarea Dr Cauuet.  Este 
o disciplina noua si riguroasa si ei s-au conformat intocmai asa cum s-a confirmat mai tarziu, 
pe parcursul acestei vizite. Obiectivul lor general il constituie obtinerea cat mai multor 
rezultate positive din punct de vedere arheologic in timpul avut la dispozitie. 

Autoritatile locale de la Rosia Montana  

11.  Pranzul a fost urmat de o intalnire cu primarul de la RosiaMontana, Dl Virgil 
Nicolae Narita, la biroul sau aflat mai sus de primaria veche. Consilierii si reprezentantii 
bisericii ar fi trebuit sa participle si ei, dar au ratat programul. Dl. Narita fusese reales in 
campania din 2000. A explicat ca localitatea RosiaMontana (Alburnus Maior) a luat fiinta in 
anul 131 BC si actualmente are un numar de 4.000 locuitori (aproximativ 100 familii). El 
reprezinta o unitate teritoriala  care cuprinde 16sate. Un sondaj de opinie efectuat in 2000 
printre localnicii afectati de proiect a indicat ca 86-88% dintre ei erau in favoarea investitiei 
propuse si a planului de relocare, precum si 11 din cei 13 consilieri. S-a creat impresia ca 
singurul viitor posibil era legat doar de investitia in minerit. Era o zona mono-industriala si 
majoritatea localnicilor lucrasera in  minerit. Desi existau preocupari legate de mediu nu era 
nici o certitudine legata de subventiile UE. Persoanele au fost lasate sa negocieze singure 
punand conditiile lor proprii privind relocarea si in  30% din cazuri procesul s-a incheiat pana 
acum. Aceasta inseamna in cifre exacte 1600 din totalul de 4000 proprietati si afecteaza un 
sfert din satele componente. Legislatia romana este cea care a impus conditiile care trebuiau 
respectate de noul proiect minier. Vechiul centru al localitatii urma sa fie conservat fiind 
prevazut acolo si un muzeu in aer liber si alte artifacte. Va fi legat de noul amplasament de 
relocare printr-un drum nou. Proiectul minier va da nastere si altor activitati economice 
inclusiv turism (lacurile si noul muzeu al mineritului) si “exploatarea in paralel”. El a 
mentionat ca si el a fost membru al organizatiei non-guvernamentale Alburnus Maior si a 
afirmat ca scopul celor din asociatie il constituie protejarea propriilor gospodarii si terenuri. 
Reprezinta cel mult 190 voturi, fata de cele 700 pe care le revendica si numarul membrilor 
este in scadere. Aceasta opozitie are multe legaturi cu cei care sunt in afara comunitatii. 

Vizite in teren (a) la suprafata in Cârnic si Cetate 

12.  Intalnirea cu primarul a fost urmata de o vizita in care am fost insotiti de dl. 
Petrescu, Drd Bors si Dr Damian pentru a vizita cateva situri arheologice de la suprafata si 
pentru a observa topografia generala a zonei, in special Cârnic si Cetate. Aproximativ 50 
oameni au lucrat la sapaturi pentru descoperirea unei necropole romane. Oamenii angajati 
reprezentau forta de munca sezoniera recrutata local si supravegheata de arheologii romani. 
S-a utilizat o plansa pentru exemplificare . De asemenea, a prezentat interes un mormant de 
incineratie unde s-a gasit un opait.  

13.  In Cetate atentia a fost retinuta de peisajul selenar, apa poluata si utilajele 
abandonate in urma activitatii desfasurate de Minvest. S-a afirmat ca ar fi mult mai bine 
daca RMGC ar curati si ar administra operatiunile miniere din cariera pentru a evita 
exploatarea in galeriile sensibile descoperite pe durata exploatarii pana in momentul in care 
s-a finalizat analiza/ recuperarea arheologica. Un contrast idilic l-a furnizat peisajul din Piatra 
Corbului (“Crow’s Rock”) care se deschide spre o vale verde cu lacuri, vile de vacanta si in 
care a aparut o caruta trasa de cai. Aceasta zona din Carnic urma sa ramana protejata. 
Accesul a fost posibil doar cu vehicule 4x4. 



14.  S-a remarcat faptul ca exista putine reminescente ale constructiilor civile. 
Doua explicatii au stat la baza acestui aspect: dat fiind ca “este un lucru ciudat pentru 
oameni sa vina doar la munca, rugaciune si apoi sa moara” (Dr Ioan Piso), este posibil sa 
mai fie descoperite altele inca. Dr Bors a oferit o alternativa si o explicatie mai plauzibila 
conform careia era vorba doar de structuri cu caracter temporar ale caror urme au fost 
indepartate de perturbarea suprafetelor. Numeroasele morminte probabil reflecta rata 
ridicata a mortalitatii determinata de munca in mina. 

Vizitele in teren (b) galeriile din Cârnic  

15.  Vizitele la suprafata au fost urmate de vizitele in subteran in galerii punandu-
se la dispozitie imbracaminte de protectie, cizme Wellington, manusi casti si lampi. Acestea 
s-au dovedit a fi necesare datorita conditiilor de umezeala, noroi si denivelari de teren din 
subteran. Au fost date instructiuni clare si toti cei care au intrat , au semnat mai intai o fisa 
de protectie. De asemenea, o ambulanta era pregatita pentru interventie. Grupul a fost 
condus de Dr Cauuet si echipa acesteia de arheologi. Trei arheologi independenti (Dr 
Cataniciu, Ciudugean si Piso) au fost acceptati cu oarecare retinere de catre companie sa se 
alature vizitei.  

16.  Nu a fost permisa fotografierea in interior, dar intreaga actiune a fost filmata 
de echipa franceza. Doua ore au fost alocate vizitarii galeriilor din Cârnic mentionate mai 
devreme de Dr Cauuet. Accesul initial s-a realizat pe o galerie lunga orizontala, moderna. 
Aceasta intersecteaza galeriile romane, zonele de trecere sapate. Drumul serpuieste si ia 
forma unui puzzle tri-dimensional unde apar ocazional scari pentru urcat sau coborat. Exista 
unele zone deschise, periculoase care reprezinta puturi fara fund. Iluminatul a fost realizat 
cu lanterne electrice individuale sau cu lanterne cu gaz presurizat (mai performante). Peste 
tot era multa umezeala si noroi. Inaintarea a fost ingreunata de cizmele care se infundau in 
noroiul lipicios si lovirea castilor de roca. De multe ori nu a fost posibila deplasarea in plan 
ascendent. Au prezentat interes nisele pentru lampile romane si stilurile variate de galerii. A 
fost impresionanta dificultatea cu care s-a lucrat in galerii in conditii aproape imposibile 
indiferent daca ne referim la vechii mineri, la arheologii moderni sau la delegatia PACE. Nu a 
fost vorba de o excursie turistica. 

Vizitele in teren (c) mormantul circular roman 

17.  Dimineata urmatoare a inceput cu o vizita devreme, neprogramata propusa de 
Drd Bors la un masuoleu circular roman situat in zona Gauri. Situl este izolat si accesul este 
foarte dificil, din nou singura posibilitate constituind-o vehiculele 4x4. Aparent, se va 
construi un nou drum pentru facilitarea accesului turistilor la un parc arheologic cu o 
suprafata de 10 ha ce cuprinde si situl. O descriere formala cu o plansa prezentata direct in 
teren a fost facuta de Mihaela Simion, arheolog roman care supravegheaza lucrarile de 
sapaturi si de protectie. Volumul 2 al publicatiei Alburnus Maior va fi dedicat acestei 
constructii funerare complexe. Muncitorii erau ocupati cu instalarea unui acoperis din plastic 
. 

Intalnirea cu ONG-urile la Rosia Montana 

18.  Vizita a fost urmata de o intalnire programata din timp cu ONG-urile. Inainte 
de inceperea acesteia delegatiei i-a fost prezentat de catre un reprezentant al RMGC un 
mesaj trimis de ONG Alburnus Maior, ziaristilor care urmau sa intalneasca delegatia la 
muzeul din Orlea. Acest mesaj electronic explica ca motivul acestei vizite a fost „acela de a 
analiza certificatul de descarcare arheologica dat pentru zona masivului Cârnic de catre 
Ministerul Culturii si Cultelor in ianuarie 2004”. Raportorul General a fost de acord sa faca o 
declaratie publica explicand ca nu acesta a fost scopul. 



19.  La intalnire au participat si vreo 40 de persoane si a fost deschisa de dl. Dan 
Chirlomez care a prezentat delegatia si a dat o mana de ajutor in conducerea lucrarilor. Spre 
sfarsit, participantii au depasit numarul de 100 si au stat si in strada. 

20.  Raportorul General a aratat in mod clar ca delegatia a venit la invitatia 
delegatiei parlamentare a Romaniei si nu la cea a ONG-ului Alburnus Maior. Scopul vizitei nu 
a fost acela de a analiza descarcarea de sarcini arheologice (domeniu in care delegatia nu 
detinea nici o competenta). Delegatia PACE primise mai multe mesaje contradictorii privind 
patrimoniul cultural de la Rosia Montana si conform carora acesta nu era luat in considerare 
si vizita de studiu a urmarit evaluarea, analizarea si cercetarea cazului. Raportorul este 
constient de dimensiunile diferite, sociale, de mediu si economice pe care le implica 
proiectul, dar preocuparea sa formala era legata de aspectele culturale. A participat la 
cateva intalniri cu reprezentantii RMGC si cu autoritatile romane. Era acolo pentru a asculta 
reprezentantii organizatiilor non-guvernamentale. In redactarea raportului sau va tine cont 
de tot ceea ce se va spune in cadrul intalnirii. 

21.  Dr Ioan Piso (Profesor la Universitatea din Cluj si Director al Muzeului 
National de Istorie a Transilvaniei, Cluj) este el insusi fiu de miner si in principiu nu se opune 
proiectului minier sau progresului pe aceasta cale. Crede totusi ca Romania are mai mult de 
pierdut decat de castigat de pe urma acestui proiect. In momentul in care aceasta 
exploatare se va inchide peste 10-15 ani, aurul va fi plecat deja din tara lasand in urma sute 
de someri si un peisaj selenar cu un lac de 600 ha de cianura aflat in spatele unui dig de 180 
m inaltime aflat la doar 2 km de orasul Abrud. 

22.  Descacarea de sarcina arheologica nu este acceptabila. O suprafata de 1.100 
ha a fost descarcata in baza unor sapaturi desfasurate pe doar 2,2 ha. Zona Rosiei Montane 
a fost protejata de lege si aceasta nu poate fi inlocuita decat tot de o lege. Este un fapt 
ridicol ca galeriile vizitate in ziua precedenta si unde in iulie 2004 se efectuau inca sapaturi 
au fost descarcate de sarcina arheologica in ianuarie 2004 si suprafata deasupra acestora in 
decembrie 2002. Abordarea arheologica a fost si ea gresit conceputa. Ar fi trebuit ca atentia 
sa se concentreze asupra retelei de asezari civile din zona si nu asupra unor temple si 
morminte izolate. 

23.  A criticat si faptul ca autoritatile statului au preferat interesele unei companii 
straine si nu au tinut seama de protestele conservatorilor locali. Cei din Comisia Nationala de 
Arheologie care s-au opus proiectului RMGC (vezi exemplul sau) au fost inlaturati. Au 
circulat diverse zvonuri privind rapoartele unor servicii secrete de la Budapesta. In ceea ce-l 
priveste, spera ca Romania sa adere la EU pastrandu-si intact patrimoniul cultural. 

24.  Dl. Eugen David (Presedinte al ONG Alburnus Maior)  a criticat deciziile luate 
de autoritatile locale si Guvernul Romaniei prin care s-au incalcat prevederile Conventiei 
Peisajului European (ratificat de Romania in 2002). A atras atentia la impactul transfrontalier 
al proiectului RMGC si a mentionat ca implementarea acestuia va incalca prevederile 
Initiativei pentru Dezvoltare Spatiala Sustenabila a Bazinului Tisa. A solicitat elaborarea 
imediata a unui Studiu de Impact de catre RMGC deoarece in absenta acestuia se intarzie 
orice activitate economica alternativa la Rosia Montana. A cerut Consiliului Europei sa ia 
masuri. 

25.  Apoi a prezentat o petitie pentru ca intreg materialul arheologic mobil sa 
ramana la Rosia Montana si patrimoniul imobil sa fie conservat in situ. Petitia contine 278 
nume din Abrud, Carpenis, Corna, Daroaia Gura Cornii, Gura Rosiei, Rosia Montana. 

26.  Raportorul General a spus ca este binevenita orice informatie privind 
propunerile alternative pentru protectia pratrimoniului cultural si dezvoltarea zonei. 



27.  Dl. Andrei Jurca (Presedinte al ONG Pro Rosia Montana) a spus ca ambele 
ONG-uri sunt deplin constiente de importanta urmelor istorice ale mineritului in zona. A 
regretat lipsa oricarei opozitii fata de distrugerea unei cetati si a unei fortarete romane in 
perioada comunismului. Mare parte a fost recuperata acum datorita banilor alocati 
arheologiei de catre RMGC. Proiectul minier include aspecte fata de care organizatia sa si-a 
manifestat opozitia - ca de exemplu relocarea bisericilor.  

28.  Insa nu orice piatra merita sa fie conservata. In 2007 se va incheia procesul 
de acordare de subventii mineritului; de aceea este important sa ne gandim la viitorul 
economic al zonei si la asigurarea unor locuri de munca. Incertitudinea actuala este 
daunatoare; guvernul ar trebui sa ia o decizie daca RMGC sau alta companie miniera va 
efectua sau nu lucrari de exploatare in zona. 

29.  Exploatarea aurului era cunoscuta ca fiind un proces poluant. Astfel de 
probleme nu s-au limitat doar la aceasta localitate; ele trebuie monitorizate si solutionate 
adecvat prin contra masuri construind un centru cu utilitati moderne. Acest lucru este dorit 
de majoritatea localnicilor din Rosia Montana. A subliniat ca majoritatea celor prezenti nu 
faceau parte din localnicii RM. Desi 32% acceptasera banii de la RMGC pentru a pleca, 60% 
din populatia dorea sa ramana. Mineritul este o ocupatie de mai bine de 2000 de ani in zona 
si stindardul minerilor trebuie tinut sus. Este infantil sa se propuna ca alternativa (asa cum 
au facut mebrii Academiei Romane) cultivarea cerealelor si agricultura pe un sol acid sau 
culegerea ciupercilor si cioplirea lemnului. 

30.  Raportorul General nu a dat cuvantul celor care nu fac parte din 
comunitatea locala. 

31.  Un inginer minier iesit la pensie (anonim) a fost de acord cu cele afirmate 
despre distrugerile din perioada comunismului. Acest lucru a fost insa necesar pentru a 
exploata zacamantul. Romania inca avea nevoie de aur dar acesta nu ar trebui sa ajunga in 
mainile unei companii private precum RMGC. A afirmat in ciuda multiplelor intreruperi, ca 
majoritatea comunitatii locale se opunea procesului dureros de relocare si ca nu dorea sa 
plece. 

32.  Ioan Mera (preot ortodox de la Rosia Montana) a regretat ca respectul 
reciproc dintre minerii locali, fermieri si tigani s-a destramat in 1995 cand s-au ivit discutiile 
despre viitorul mineritului in zona. El crede ca Dumnezeu i-a creat sa ajute pamantul si nu 
sa-l depopuleze. Pozitia comuna a diferitelor culte (Romano si Greco Catolic, Reformat si 
Unit Protestant, precum si ortodox) s-a manifestat impotriva proiectul minier care deja a 
determinat aparitia unor pierderi ireparabile a amenintat existenta cladirilor bisericesti si a 
comunitatii locale in sine. Se opune poluarii cu cianura si relocarii bisericilor si cimitirelor. In 
calitate de preot considera ca este un sacrilegiu sa muti ramasitele pamantesti odata ce au 
fost ingropate. 

33.  Tatiana Tanase a luat atitudine in apararea vietii in Rosia Montana localitate 
unde s-a nascut si a crescut. Fara un proiect ca cel propus de RMGC tineretul va pleca din 
zona si doar cativa pensionari vor mai ramane pe loc. Cei care se opun proiectului ar trebui 
sa vina cu alternative viabile. 

34.  In acest punct Raportorul General a solicitat un vot indicativ, dupa ce mai intai 
i-a identificat pe cei care fac parte din comunitatea locala si cei care nu fac parte. Cei din 
Rosia Montana erau in mod evident majoritari si mai erau multi afara care nu au reusit sa 
mai intre. Dintre acesti localnici, 75% erau in favoarea proiectului RMGC si 25% impotriva. 

35.  In acel moment a patruns in sala un miner care a vorbit in numele 
ortacilor sai. 



36.  Este momentul in  care s-a produs o oarecare confuzie. Raportorul General a 
fost intampinat de un baraj format din jurnalisti inclusiv reporteri TV. A refuzat sa faca orice 
declaratie in aceasta etapa avand in vedere ca facuse o declaratie in deschiderea lucrarilor. 

Vizite in teren (d) galeriile din Orlea si muzeul 

37.  In continuare, s-a organizat o vizita in galeriile din Orlea si la muzeul in aer 
liber. Vizita s-a transformat intr-o lunga coborare pe 157 trepte din piatra care duc la nivelul 
superior al galeriilor romane. Acestea au profil similar cu galeriile din Cârnic, inclusiv nisele 
aparente pentru opaitele romane. Astfel, aceste galerii au fost iluminate cu lampi electrice 
iar vatra era neteda si betonata. Galeriile fusesera deschise publicului in anii ’70. Nu este 
sigur ca acestea vor fi conservate deoarece intr-un punct pe care ni l-a indicat ghidul nostru, 
RMGC a prelevat probe. Dupa aceea, ne-a oferit un tur de vizitare al colectiei de utilaje din 
lemn si fier si a lapidariului muzeului in aer liber. Aceasta zona este proprietatea RMGC. 
Ghidul care a insotit delegatia este un fost miner. Pretinde ca sunt aproximativ 25 km de 
galerii. In ciuda solicitarilor repetate conform carora lobby-ul ar trebui sa inceteze, 
reprezentantii ONG-urilor carora li s-a permis sa participe la vizita au continuat sa–l 
terorizeze pe Raportorul General pe toata durata vizitei cu comentariile lor. 

Intalnire finala la RMGC 

38.  Evenimentul final al vizitei la Rosia Montana l-a constituit o intalnire finala 
(care initial nu fusese prevazuta) cu RMGC, unde ni s-a alaturat si dl. Richard Hill 
(Presedinte si Director General). Drd Bors (consultant cu contract incheiat cu RMGC) si Dr 
Cauuet (cercetator stiintific independent francez) au de asemenea parte la eveniment, la fel 
ca si Dr Damian (din partea Guvernului roman). 

39.  Dl R. Hill regreta faptul ca in trecut problemele emotive au fost gresit 
administrate de fosta conducere. Compania isi asuma responsabilitatile cu seriozitate in ceea 
ce priveste patrimoniul cultural si colaboreaza bine cu autoritatile romane la nivel local si 
national. Trebuia gasit un echilibru adecvat intre aspectele economice, sociale si culturale. 
Proiectul are in vedere extractia minereului din zona  Cetate-Cârnic-Orlea-Jig. Aproximativ 
85% din productie provine din primele doua amplasamente. Orlea si Jig intra in exploatare 
in anul 9 conform planificarii (adica in 11-13 ani de acum inainte). Intre timp multe se pot 
intampla. Situatia va fi analizata in mod constant pe masura ce alte vestigii arheologice ar 
putea fi descoperite. Nu trebuie insa considerat de la sine inteles ca proiectul va merge mai 
departe. Decizia finala in acest sens va fi luata de romani. 

40.  Raportorul General a spus ca a fost impresionat de calitatea ridicata a 
lucrarilor arheologice de salvare. Acest lucru nu ar fi fost posibil daca nu exista finantarea 
pusa la dispozitie de RMGC si reprezinta un castig net. De-abia intors de la muzeul din Orlea, 
a intrebat daca galeriile din Orlea sau alte amplasamente cu galerii vizitabile vor fi 
conservate sub forma unui muzeu. 

41.  Dl Hill considera ca “instantaneele convingatoare” ar trebui conservate si 
facute accesibile pentru public. A fost dificil sa se gaseasca zone de asezari care sa nu fi avut 
de suferit in urma activitatilor miniere. Cu toate acestea, unele zone precum Piatra Corbului 
fusesera deja identificate pentru conservarea vestigiilor de la suprafata si din subteran. Este 
preocupat de faptul ca regulamentele UE care se refera la accesul persoanelor care se 
deplaseaza in scaun cu rotile si iesirile pentru cazuri de urgenta vor face ca aceste galerii sa 
fie scoase din circuit turistic. Daca amplasamentele celor doua cariere principale Cetate si 
Cârnic au fost identificate, amplasarea exacta a carierelor din partea de nord (Orlea si Jig) 
urmeaza sa fie definitivata. Este posibil ca o zona adiacenta de conservare sa fie stabilita 
pentru a face legatura cu Catalina Monulesti la extremitatea nordica a orasului. A refuzat sa 
prezinte hartile detaliate intrucat obiectul precis al proiectului trebuie finalizat. 



42.  Dr Cauuet a spus ca intrebarea priviind modul in care se vor dezvolta cele 
doua zone din partea nordica trebuie sa fie inca discutata. Doreste sa fie conservata intreaga 
mina nu doar portiuni semnificative. A fost interesata de sapaturile executate la partea 
superioara a localitatii Rosia Montana unde s-ar fi putut afla atelierele romane pentru 
prelucrarea minereului aurifer. Catalina Monulesti a fost o alta zona de interes si intrucat 
roca era instabila, galeriile nu pareau sa fi fost redeschise din timpurile antice. Ea considera 
ca trebuie sa existe modalitati mai bune de a prezenta galeriile romane decat cele cu vatra 
betonata si iluminate din Orlea. Prioritatea imediata o constituie astfel finalizarea sapaturilor 
in galeriile din Carnic. 

43.  Dr Bors a spus ca 22 alte locatii fusesera identificate de specialisti din 
Bucuresti avand caracteristici similare cu cele din Rosia Montana 

44.  Dl Hill a lamurit situatia privind Catalina Monulesti. Aceasta galerie este in 
Zona de Protectie a Centrului istoric din Rosia Montana. Astfel, ea va fi conservata deoarece 
acea parte a localitatii nu va fi afectata de proiectul minier. A refuzat insa sa semneze un  
cec in alb pentru conservarea in viitor a zonei Catalina Monulesti. Astfel de lucrari se 
efectueaza si in functie de eficacitatea lor pentru RMGC. Compania, in definitiv, a fost 
infiintata pentru a aduce profituri si nu pentru a se dedica cercetarii arheologice. Dar, RMGC 
a investit deja o suma destul de mare pentru patrimoniul cultural si trebuie judecata prin 
aceasta prisma. Companiile moderne miniere trebuie sa tina cont de implicatiile sociale 
pentru a se asigura o dezvoltare durabila. Un exemplu despre modul in care zona ar putea fi 
utilizata ulterior, in alte scopuri, RMGC a prevazut posibilitatea de a lasa in urma sa la Rosia 
Montana un lac pentru ambarcatiuni si terenuri de fotbal precum si vestigii arheologice. El a 
subliniat din nou relatiile profesionale pe care le are cu autoritatile romane. 

45.  Delegatia s-a deplasat la Bucuresti apoi, pentru intalnirile prevazute pentru 
ziua urmatoare la nivelul ministerelor, Academiei Romane si al parlamentarilor si senatorilor 
romani. 

Ministerul Culturii si Cultelor 

46.  Dl Mircea Angelescu (Director al Directiei Monumente Istorice si Muzee) a 
fost interesat de atentia acordata proiectului minier de la Rosia Montana. Ministrul auzise de 
acest proiect pentru prima oara in anul 2000 cand RMGC  a depus o cerere de obtinere a 
certificatului de descarcare arheologica. In urma unei periegheze si a unui diagnostic 
arheologic efectuate in anul 2000, s-a lansat programul national de de cercetare “Alburnus 
Maior” in 2001 si au fost demarate lucrarile de sapaturi arheologice (suprafata si subteran). 
Programul a abordat probleme legate de arheologie (cartare cu sistem GIS si software 
digital), arhitectura, etnografie si istorie orala; a fost finantat de companie in concordanta cu 
Conventia Europeana pentru Patrimoniul Arheologic (Valetta) si in 2001 finantarea a depasit 
de 10 ori bugetul anual alocat de Minister pentru arheologie.  

47.  Pozitia legala a fost aceea conform careia un investitor putea solicita 
descarcare de sarcina arheologica in momentul in care cercetarea era finalizata. Rapoarte 
despre astfel de cercetari si concluziile aferente au fost prezentate in fiecare an Comisiei 
Nationale pentru Arheologie (un corp consultativ format din reprezentantii universitatilor, 
muzeelor si institutelor nationale de cercetare) care raporteaza apoi Ministerului unde se iau 
deciziile. Procedura legata de descarcarea de sarcina arheologica a fost progresiva ; a 
inceput la suprafata; metodele de exploatare la zi permiteau modificari in parcurgerea 
etapelor astfel incat sa se protejeze galeriile subterane care ar fi putut fi aduse la lumina. El 
a confirmat ca certificatele de descarcare arheologica fusesera eliberate pentru unele galerii 
subterane, dar a respins acuzatiile lobby-ului privind neregulile din cadrul procedurii. Acestor 
grupuri care faceau lobby le lipsea pregatirea stiintifica si confundau lucrurile. De asemenea, 
jumatate din cei 400 arheologi din Romania au fost implicati in Rosia Montana si deciziile 
Comisiei Nationale au fost luate cu unanimitate de voturi. O echipa de arheologi urma sa 



intretina si sa supravegheze situl imediat ce incep lucrarile miniere (care inca nu 
incepusera). Toate procedurile arheologice au fost in conformitate cu legislatia in vigoare. 

48.  In ceea ce priveste patrimoniul arhitectural, a fost stabilita o zona de protectie 
in  centrul localitatii Rosia Montana in urma discutiilor din 2002 purtate in cadrul Comisiei 
Nationale pentru Monumente Istorice. Zona include 99% din monumentele istorice, galeriile 
Catalina Monulesti si cladirile ce urmau sa fie reabilitate pentru a deveni muzeu public. S-a 
considerat ca in acest mod identitatea culturala a locului se va conserva dand in acelasi timp 
comunitatii locale sansa dezvoltarii durabile inclusiv a turismului. 

49.  Referitor la dezvoltarea turismului cultural, consiliul local a prezentat 
propuneri pentru includerea zonei centrale protejate impreuna cu alte locuri de patrimoniu 
pentru care nu s-au eliberat certificate de descarcarea de sarcini arheologice (de exemplu 
mormantul circular si cele mai importante galerii din Cârnic) alaturi de zonele naturale de 
interes (ca de exemplu Piatra Corbului). Este preocupat totusi de faptul ca multe galerii 
prezinta conditii precare de securitate pentru accesul turistilor. Se poarta inca discutii cu 
RMGC despre un proiect prin care compania sa deschida un muzeu la Catalina Monulesti. 

50.  Dl Stefan Ionita (Director General pentru Culte) a spus ca exista intentia 
conservarii identitatii culturale a zonei. Cladirile bisericilor istorice nu vor fi afectate de 
exploatare. Urmeaza ca autoritatile locale (nu Ministrul) sa decida daca vor fi stramutate 
cimitirele. Exista proceduri pentru deshumare si au existat cateva precedente istorice. Dr 
Angelescu a subliniat ca nici un cimitir nu va fi afectat de exploatare dar ca unele se afla 
chiar in zona in care va fi ochiul de apa al iazului si ar putea fi scufundate. Acesta a fost un 
exemplu de propaganda emotionala. 

Academia Romana 

51.  Acad Dan Berindei (Presedintele Sectiunii Stiinte Istorice si Arheologie)  a 
afrimat ca Academia Romana este in afara oricaror influente politice; singurul sau obiectiv il 
constituie realizarea unei cercetari stiintifice. A decis sa se opuna proiectului RMGC deoarece 
proiectul minier distruge zona, din cauza riscurilor legate de poluare care prezinta mari 
dezavantaje economice, mai mari decat avantajele aduse Romaniei, iar conservarea doar a 
unei parti a patrimoniului cultural nu constituie un substitut al valorii sitului. Certificatele de 
descarcare de sarcini arheologice au fost acordate cu prea multa usurinta. O comoara a 
umanitatii se afla in pericol. 

52.  Acad Mircea Sandulescu a vorbit despre scara operatiunilor miniere 
propuse– cariera cu adancime de 400 m, peisaj selenar, iaz de decantare pe 600 ha si dig de 
180 m inaltime. In calitatea sa de geolog a subliniat riscul pe care-l reprezinta exploziile 
pentru galeriile romane, riscul legat de alunecarea de teren in cazul iazului de retentie si 
perioada indelungata de timp in care flora si fauna se vor reface. A aratat ca localnicii nu 
doreau sa plece din zona si ca nu exista nici o lege care sa-i oblige sa faca acest lucru. 
Daunele aduse Rosiei Montane ar depasi orice alte avantaje si beneficii. Academia a demarat 
un studiu pentru gasirea unor activitati alternative adecvate zonei. 

53.  Acad Alexandru Vulpe crede ca Rosia Montana a fost un important sit 
arheologic european. Sapaturile care se desfasoara au aratat ca avem de–a face cu unul 
dintre cele mai importante situri miniere din lume. Solutia ideala ar fi sa se realizeze un parc 
arheologic si cea mai mare parte sa fie conservata in situ. Galeriile romane de 2000 de ani 
ar putea constitui un punct de atractie pentru turisti. A dat exemplu mina de sare Hallstatt 
(Austria) unde nu a ramas nimic din materialul arheologic dupa ce s-au facut sapaturi in 
necropola. A subliniat si riscul otravirii cu cianura care contravine legislatiei EU si astfel 
dauneaza intereselor Romaniei de a accede in UE.  



Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 

54.  Dl Ioan Jelev (Secretar de Stat pentru Protectia Mediului) a prezentat 
structura Ministerului care cuprinde departamentul de mediu, cel de  gospodarirea apelor si 
de integrare europeana. D-na Liliana Bara (Secretar de Stat pentru Integrare Europeana) 
a detaliat derularea negocierilor din iulie si septembrie cu UE referitor la conditiile 
corespunzatoare unei perioade de tranzitie privind sase directive in domeniul mediului 
(Capitolul 22). 

55.  In ceea ce priveste proiectul Rosia Montana, RMGC a solicitat pentru prima 
data un aviz de mediu in 2002 fara sa depuna insa documentatia tehnica necesara (inclusiv 
un studiu de impact). In 2003 RMGC si-a retras cererea initiala angajandu-se sa prezinte o 
noua cerere conforma cu reglementarile in vigoare. Intre timp, negocierile de armonizare cu 
UE erau in curs de desfasurare si situatia s-a mai schimbat. Comisia UE  a acordat 
consultanta informala. Activitatile sensibile (cum ar fi instalatiile miniere si nucleare) 
necesita autorizarea de catre stat (mai degraba decat din partea unui minister individual). O 
comisie speciala trebuie infiintata (constituita din oameni de stiinta din Romania si din tarile 
vecine). Gospodarirea apelor a fost parte a avizului de mediu si rezultatele precare obtinute 
de Minvest in zona au facut ca aceasta problema sa fie sensibila. Prelucrarea cu cianura a 
fost utilizata in tarile UE dar se pot gasi si alte metode de procesare mai profitabile si mai 
putin poluante. Atunci cand riscurile implicate de realizarea proiectului pot fi evaluate, se vor 
elabora conditiile corespunzatoare (tehnologice si de sustenabilitate). Conditiile ce se vor 
impune pot face ca acest proiect sa nu mai fie viabil. Daca se accepta insa, trebuie efectuate 
controale in obiectiv in fiecare etapa existand asigurari sub forma unor garantii bancare in 
bani (sau chiar in aur). 

56.  Cat despre cererile RMGC si acceptarea acestora, activitatile precum sapaturile 
arheologice si achizitionarea proprietatilor s-au efectuat pe raspunderea si riscul companiei 
si nu s-au dat nici un fel de garantii ca proiectul poate continua. 

Ministerul Integrarii Europene 

57.  Dl Leonard Orban (Negociatgor Sef Adjunct pentru integrarea Romaniei in 
UE) a coordonat negocierile inclusiv capitolul 22 referitor la mediu si capitolul 1 despre libera 
circulatie a marfurilor. S-a solicitat conformarea stricta inainte de intrare (nu s-a mai 
acceptat perioada de tranzitie asa cum s-a intamplat cu ocazia rundelor anterioare de 
accedere).  

58.  Solicitarea depusa pentru Rosia Montana a fost retrasa de catre RMGC. 
Principalele probleme pe care le-a ridicat erau legate de mediu si Capitolul 22 a fost in mod 
special strict (privind mediul si patrimoniul). Toate proiectele noi trebuie sa prezinte studii de 
impact in faza de proiectare. Guvernul Romaniei a planificat semnarea Tratatului cu UE 
pentru inceputul anului 2005 si integrarea in UE in 1 ian 2007. Proiectul Rosia Montana a 
fost astfel foarte atent supravegheat ca sa nu interfreze cu acest program. 



Parlamentul Romaniei 

59.  Dl Alexander Sassu (Presedinte al Comisiei Parlamentare de Analiza a 
Poiectului Rosia Montana) a explicat ca acest raport a fost adoptat de Comitetul pentru 
Cultura in iunie anul trecut, dar nu a fost supus dezbaterilor in Parlament inca. Intre timp, 
nu s-a intamplat nimic semnificativ. Cu cele 4 milioane de dolari SUA cheltuite cercetarile 
efectuate la Rosia Montana au fost cele mai importante cercetari desfasurate in ultimii 200 
de ani in Romania. Nu exista nici un motiv pentru a stopa aceste cercetari acum. 

60.  Dl Radu Mircea Berceanu (Vice-Presedinte al Camerei Deputatilor) a spus  
ca nu este vorba de o chestiune politica in Romania, ci mai mult o problema a partilor 
interesate – cei din afara Rosiei Montane se opun proiectului deoarece nu pot sa-si faca 
sperante legate de vanzarea proprietatilor pentru obtinerea preturilor mari oferite de RMGC. 
A vizitat zona si a intalnit o serie de protestatari tineri care au declarat ca fusesera platiti sa 
faca aceasta demonstratie.  

61.  S-a convenit ca trebuie gasit un echilibru intre interesele culturale, de mediu, 
economice si sociale. Proiectul a fost important in termeni culturali, fiind una dintre cele mai 
mari operatiuni arheologice din Europa si daca el nu va fi dus in continuare, nu vor mai 
exista fonduri nici pentru arheologie. De asemenea, proiectul a fost un proiect pilot pentru 
dezvoltarea economica a intregii zone. Daca ar fi oprit nu ar mai fi nici o sansa in acest sens, 
cel putin pentru o vreme. S-ar crea o serioasa problema sociala intrucat activitatea miniera 
actuala desfasurata de Minvest urmeaza sa se inchida in urmatorii 10 ani.  

62.  Prin comparatie, Minvest-ul de ani de zile nu a aratat nici un respect fata de 
patrimoniul cultural sau fata de mediu. RMGC insa trebuie sa fie atent daca primeste avizul 
pentru noul proiect. Comisia UE si Guvernul Romaniei supravegheaza cu deosebita atentie 
aspectele de mediu si pot interveni decisiv daca aderarea Romaniei in 2007 ar fi pusa in 
pericol.  

Contactele ulterioare cu presa 

63.  La sfarsitul intalnirii cu dl. Sassu si dl. Berceanu, Raportorul general a dat un 
interviu ziaristilor si a repetat declaratia pe care o facuse la intalnirea cu ONG-urile la Rosia 
Montana confirmand ca va analiza datele obtinute si va prezenta primul raport preliminar 
Comitetului PACE in octombrie. 

64.  In final, Raportorul General a acordat un interviu reporterului TV Cristina 
Oancea care a realizat un program cu mineritul aurifer in Romania. Intrebat despre 
importanta minelor de aur de la Rosia Montana, raportorul a facut referire la pietrele din 
Rosia Montana expuse in Muzeul National, la placutele cerate de la Mommsen si la faptul ca 
exista inca multe vestigii ce trebuie descoperite prin programul de cercetare arheologica 
care ar putea fi realizat la in scopuri turistice in beneficiul comunitatii locale. Intrebat daca 
Rosia Montana ar putea fi considerata in categoria patrimomiului UNESCO, el a raspuns ca 
acest lucru depinde de ceea ce s-a descoperit si de modul in care descoperirile au fost 
realizate si ca acest lucru il poate decide doar UNESCO. Intrebat fiind despre zona Muntilor 
Apuseni, a raspuns ca l-a impresionat frumusetea acestora. Intrebat care a fost cea mai 
puternica impresie resimtita aici, a raspuns ca vizita in minele de aur, vizita care si-a lasat 
amprenta si asupra fizicului sau, mai ales al capului. 



III. Anexe 

a) Scopul vizitei (emisa inainte de vizita de studiu din 7 iulie 2004) 

Vizita de studiu efectuata la Rosia Montana de dl. Eddie O’Hara MP (Marea 
Britanie) Raportor General pentru Patrimoniu Cultural, Comitetul de Cultura, 
Stiinta si Invatamant, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (Romania, 11-
15 iulie 2004) 

Rosia Montana (situata in Muntii Apuseni in partea de vest a Romaniei) are o traditie de 
peste 2000 de ani in domeniul exploatarii zacamintelor auro-argentifere. Un nou proiect ce 
prevede exploatarea in cariera este in curs de realizare. Atentia Raportorului General a fost 
atrasa de amenintarea pe care acesta il reprezinta pentru un loc important din punct de 
vedere cultural si de mediu. 

Scopul vizitei de studiu este acela de a :  

• evalua importanta culturala a sitului  
• analizarea modului in care s-a tinut cont de acesta  
• analizarea unor scenarii privind masurile ce s-ar putea lua  

Abordarea este una culturala. Este complementara studiilor de mediu (Parlamentul Europei). 
Are ca scop plasarea problemelor culturale intr-un context general. 

Vizita de studiu este realizata la nivel parlamentar (urmare a invitatiei adresate de delegatia 
romana catre PACE). Nu este o misiune a care sa fie constituita din experti. Nu are legatura 
cu nici o organizatie non-guvernamentala.  

In concordanta cu practicile din trecut, rolul Raportorului General este acela de a cauta 
rezolvarea problemelor legate de conflictele de interese pentru a asigura ca se acorda 
patrimoniului cultural atentia cuvenita si ca abordarea acestuia se face in si dintr-o 
perspectiva europeana. Nu este un rol juridic, nici politic in termeni interni sau externi. 
Exemple relevante, recente, in acest sens au fost cercetarile efectuate in cazul barajului Ilisu 
din SE Turciei pe Tigris si al amenajarii zonei pentru canotaj la Marathon pentru Olimpiada. 

Dl O’Hara va raporta Comitetului pentru Cultura, Stiinta si Invatamant (oral in septembrie si 
un raport scris in octombrie). Urmeaza discutii. Scopul este acela de a acorda asistenta 
Parlamentului Romaniei in reglarea situatiei. 



b) Programul vizitei de studiu efectuata de dl O’Hara in Romania in perioada 11-15 
iulie 2004 

Duminica, 11 iulie 2004 
22h15 Sosirea delegatiei pe aeroportul din Cluj si deplasare la Alba Iulia (24h00) 
Luni, 12 iulie 2004 

09h00 
Intalnire cu dl. Mugurel Liviu Sârbu, Prefect de Alba, si dl. Teodor Atanasiu,
Presedintele Consiliului Judetean Alba  

10h00 Deplasare de la Alba Iulia la  Rosia Montana 

11h30 

Intalnire cu reprezentantii Rosia Montana Gold Corporation. Prezentarea RMGC
efectuata de dl Dan Petrescu, Drd Corina Bors si Dr Béatrice Cauuet si a
Programului National de Cercetare “Alburnus Maior” de catre Dr Paul Damian
(MNIR) 

13h30 Pranz la Abrud impreuna cu membrii echipei de arheologi din Franta  
15h30 Intalnire cu dl. Virgil Nicolae Narita, Primarul localitatii Rosia Montana 
17h00 Vizite in teren (a) la suprafata in Cârnic si Cetate (b) galeriile Cârnic  
  Cazare la Albac  
Marti, 13 iulie 2004 
09h00 Vizita in teren (c) mormantul circular roman (Gauri) 

09h30 
Intalnire cu reprezentantii de la Alburnus Maior si Pro Rosia Montana organizatii
non-guvernamentale 

11h00 Vizita in teren (d) galeriile Orlea si muzeul in aer liber 
13h00 Intalnire cu dl Richard Hill, Presedinte si Director General, RMGC 

13h30 
Deplasare la Cluj (via Baia de Aries si Cheile Turzii si pranz la Savadisla) vizita la
Cluj (statuia regelui Matias si Biserica Sfantul Mihail) 

18h45 Intoarcere la Bucuresti  
Miercuri, 14 iulie 2004 

09h00 
Intalnire la Ministerul Culturii si Cultelor cu dl. Mircea Angelescu, Director Directia
de Monumente Istorice si Muzee si dl. Stefan Ionita, Director Directia de Culte  

10h00 
Intalnire cu Academia Romana, cu acad. Dan Berindei, Presedinte al Academiei
pentru Sectiunea Istorie si Arheologie Acad. Ioan Sandulescu si Acad. Alexandru
Vulpe  

11h00 
Intalnire la Ministerul Mediului si Apelor cu dl Ioan Jelev, Secretar de Stat pentru
Protectia Mediului si d-ra Liliana Bara, Secretar de Stat pentru Integrare
Europeana 

12h00 
Intalnire la Ministerul Integrarii cu dl. Leonard Orban, Negociator Sef Adjunct
pentru aderarea Romaniei la UE 

13h00 Pranz organizat de dl. Gheorghe Buzatu, Vice-Presedinte al Senatului  

15h00 
Intalnire la Palatul Parlamentului cu dl. Alexandru Sassu, Presedinte al Comisiei
Parlamentare de Analiza a Proiectului Rosia Montana, si cu dl. Radu-Mircea
Berceanu 

16h15 
Vizitarea Muzeului National de Istorie (Lapidarium si Tezaur) si Curtea Veche
(vechi cartier al Bucurestiului) 

17h00  Interviu acordat Televiziunii Romane 
19h30 Dineu gazduit de dl Ghiorghi Prisacaru, Presedintele Delegatiei Romane  
Joi , 15 iulie 2004 
9h20 Plecarea delegatiei de pe Aeroportul din Bucuresti  

 

 



c) Harta 

 


