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Nr. 
Crt. 

 
Angajamente generale menţionate în acest capitol sau secţiune 

 
1 Asigurarea faptului că dezvoltarea Proiectului nu va aduce prejudicii şi nu va afecta situri, bunuri de 

patrimoniu mobil sau zone cu valoare de patrimoniu fără a fi fost efectuată o cercetare preliminară care 
să prevină orice pierdere ireversibilă. 

2 În conformitate cu certificatele de descărcare de sarcină arheologică, RMGC va urmări să minimizeze 
impactele negative cauzate de derularea fazelor de construcţie şi operare ale Proiectului. 

3 Asigurarea unui management independent al valorilor de patrimoniu care să permită implicarea 
membrilor rezidenţi ai comunităţii interesaţi de patrimoniul local şi să dezvolte un potenţial turistic 
generator de venituri care să rămână în comunitate. 

4 Accesul în Zona protejată va fi asigurat de-a lungul întregii perioade de derulare a Proiectului. 
5 RMGC propune să faciliteze crearea unei Fundaţii prin înzestrarea acesteia şi acordarea unui subsidiu, 

şi prin desemnarea unui director executiv. 
6 RMGC fie va compensa bisericile şi proprietăţile acestora, fie le va reconstrui în zona Piatra Albă în 

funcţie de consultările cu autorităţile ecleziastice şi de numărul enoriaşilor care se vor strămuta în zona 
Piatra Albă.  

7 Mormintele vor fi relocate în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (Ordinul 35/1982 
şi Ordinul 235/2002). 

8 În funcţie de opţiunea fiecărei familii în parte, un preot va oficia un servicu religios atât la deschiderea 
mormântului, cât şi la reînhumarea rămăşiţelor pământeşti. Toate costurile relocării mormintelor şi 
serviciilor religioase aferente vor fi suportate de RMGC. 

9 RMGC va susţine încredinţarea bunurilor de patrimoniu mobil aflate în prezent în cadrul muzeului 
RosiaMin către viitoarea Fundaţie, şi va suporta costurile pentru relocarea şi amplasarea acestor 
artefacte într-o locaţie adecvată pentru reconstrucţie şi conservare.    

10 În conformitate cu normele legale privind condiţiile de mediu şi de securitate, RMGC va continua să 
susţină activitatea de explorare şi redeschidere a galeriei Cătălina Monuleşti în vederea asigurării 
accesului public.   

11 RMGC îşi susţine angajamentul în vederea conservării unei arii semnificative cu lucrări miniere romane 
situată în zona Piatra Corbului. 

12 RMGC îşi asumă angajamentul de a întreţine monumentele istorice cel puţin în actuala lor stare de 
conservare de-a lungul perioadei de tranziţie în care se va efectua transferul legal al drepturilor de 
proprietate asupra acestor clădiri către Fundaţie. 

13 Înainte de realizarea transferului legal al drepturilor de proprietate deţinute asupra clădirilor monument 
istoric şi a clădirilor deţinute de RMGC în Zona Protejată Centru Istoric şi zona de protecţie a acesteia, 
compania va finanţa renovarea tuturor acelor construcţii aflate în bune condiţii structurale. 

14 Toate costurile legate de conservarea şi restaurarea bunurilor de patrimoniu arheologic mobil (artefacte 
descoperite în urma cercetărilor arheologice), inclusiv depozitarea lor adecvată vor fi suportate de către 
RMGC. 

15 În eventualitatea în care Centrul Cultural şi Muzeul Mineriului preconizate nu vor fi realizate şi deschise, 
MNIR în colaborare cu RMGC va purta discuţii şi negocieri cu Ministerul Culturii şi Cultelor pentru 
găsirea celei mai bune soluţii privind depozitarea şi custodia artefactelor. 

16 În conformitate cu gradul de cunoaştere şi înţelegere asupra elementelor de peisaj cultural, o serie de 
zone vor fi evaluate în ceea ce priveşte posibilitatea descoperirii întâmplătoare ulterioare a unor valori 
de patrimoniu arheologic, fiind astfel conturată o hartă ce va reflecta localizarea şi potenţialul acestor 
arii în vederea elaborării unui program de supraveghere arheologică. 

17 Va fi elaborat şi implementat un protocol special în ceea ce priveşte supravegherea arheologică în 
timpul decopertării solului vegetal şi al lucrărilor de construcţii, respectiv al deschiderii treptelor 
viitoarelor cariere, expertiza şi asistenţa de specialitate fiind asigurată de colective de arheologi, 
prezenţa acestora fiind asigurată prin contracte de prestări servicii încheiate de RMGC cu instituţii 
abilitate în conformitate cu prevederile legale.   

18 Echipa independentă de supraveghere arheologică va avea autorititatea, prin conlucrarea cu 
conducerea RMGC, de a restricţiona accesul în anumite zone pentru investigaţii pe teren în cursul 
fazelor de dezvoltare şi construcţie ale Proiectului. 

19 RMGC a luat măsurile necesare privind conservarea monumentului funerar de la Tăul Găuri şi îşi 
asumă angajamentele privind asigurarea fondurilor necesare pentru  restaurarea in situ a acestui 
monument.   

20 Vestigiile arheologice de pe Dealul Carpeni vor fi delimitate ca zonă protejată, urmând să fie întreprinse 
toate măsurile necesare pentru elaborarea documentelor de urbanism necesare, de vreme ce zona a 
fost cuprinsă în Lista Monumentelor Istorice. 

21 Mormântul preotului Simion Balint nu va fi afectat direct de Proiect. Accesul public va fi asigurat pe 
întreaga durată de existenţă a Proiectului, în anumite cazuri măsurile de securitate putând impune 
restricţionarea temporară a acestui acces.    

22 Un set de practici specifice referitoare la realizarea şi menţinerea unei evidenţe  pentru implementarea 
protocolului pentru descoperiri întâmplătoare ulterioare va fi integrat cerinţelor standardelor procedurilor 
de operare care vor fi dezvoltate pentru sistemele de înregistrare a măsurilor de management de mediu 
şi social. 
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23 RMGC îşi propune să dezvolte o serie de iniţiative pentru a promova viabilitatea economică a zonei, 
atât în timpul duratei de existenţă a minei, cât şi după închiderea acesteia. 

24 RMGC va evalua de la caz la caz propunerile de finanţare şi va facilita dezvoltarea micilor 
afaceri/întreprinderi într-un mod divers, cuprinzând, dar nefiind în acelaşi timp strict limitat la finanţări 
directe, împrumuturi şi donarea de bunuri imobile, inclusiv monumente istorice. 

25 RMGC va monitoriza şi va finanţa orice reparaţii care ar putea fi necesare în eventualitatea producerii 
unor daune şi degradări induse de vibraţii asupra oricărui monument istoric de-a lungul duratei de 
existenţă a minei. 

26 O listă iniţială a structurilor în stare critică va fi realizată, cuprinzând detalii privind localizarea, relevee 
de arhitectură şi evidenţe fotografice. 

27 RMGC va finanţa construirea unor replici ale unor lucrări miniere romane din Roşia Montană care vor 
permite buna înţelegere, cunoaşterea şi vizualizarea tehnicii miniere romane specifice. 

28 RMGC va susţine lucrările pentru restaurarea şi asigurarea accesului public fie în galeria Cătălina 
Monuleşti sau în galeriile romane din sectorul minier Păru Carpeni. 

29 RMGC va construi biserici noi pentru diversele confesiuni în zona de relocare, astfel încât să satisfacă 
nevoile spirituale ale membrilor congregaţiilor. Noile biserici construite în zona de relocare vor reflecta 
pe cât de mult posibil aspectul arhitectural al bisericilor din Roşia Montană. 

30 Biserica Greco-Catolică, Biserica Ortodoxă, biserica penticostală din Roşia Montană, precum şi 
bisericile situate în centrul istoric (Biserica Unitariană, Biserica Romano-Catolică şi Biserica Reformată) 
vor fi menţinute de către RMGC în starea actuală de conservare sau aceasta va fi îmbunătăţită de-a 
lungul perioadei de derulare a Proiectului. RMGC va susţine întreţinerea şi menţinerea acestor biserici 
şi după închiderea minei, printr-o serie de iniţiative propuse de Fundaţie. 

31 RMGC va actualiza cu regularitate pe site-ul său web informaţiile referitoare la studiile şi cercetările în 
curs privind patrimoniul cultural de la Roşia Montană. Mai mult, RMGC va participa la susţinerea unui 
site web dedicat arheologiei miniere, site care a fost dezvoltat pentru a disemina informaţii asupra 
proiectelor de arheologie minieră în Europa.  RMGC va facilita realizarea unui weblog care va prezenta 
diverşi membrii ai echipei de cercetare şi opiniile lor asupra proiectului. 
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1 Introducere 

Această secţiune descrie posibilul impact asupra patrimoniului cultural asociat tuturor 
fazelor de derulare ale Proiectului, în concordanţă cu secţiunea 4.8 a Ordinului Ministrului 
(M.O.) 863 din 26.09.2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului (publicat în Monitorul Oficial nr. 
52 din 30.01.2003).   

Semnificaţia diverselor aspecte privind valorile de patrimoniu cultural identificate în 
această secţiune a fost evaluată printr-o expertiză autorizată în domeniul arheologiei, 
antropologiei, istoriei României, arhitecturii şi etnografiei. Impactul a fost evaluat pe baza 
inventarului şi a semnificaţiei valorilor de patrimoniu cultural şi patrimoniu cultural intangibil 
prezentate pe scurt în această secţiune şi descrise în detaliu în Proiectul Roşia Montană - 
Rapoarte asupra studiilor de condiţii iniţiale (Raport asupra studiului de condiţii 
iniţiale 8). 

Deşi legislaţia naţională de specialitate poate să difere de la o ţară la alta, proprietatea 
culturală (valoarea de patrimoniu) poate fi constituită din o zonă, o regiune, o structură fizică 
sau vestigii cărora membrii comunităţii îi asociază o anumită semnificaţie. Banca Mondială 
defineşte o proprietate culturală astfel: 

“Situl care conţine valori arheologice (preistorice), paleontologice, istorice, religioase şi 
naturale unice. În consecinţă, proprietatea culturală cuprinde atât vestigii lăsate de locuiri 
umane anterioare (ca de exemplu gropi menajere, altare, locuri de desfăşurare ale unor 
bătălii) şi valori naturale unice precum canioane şi cascade”. (Politica Operaţională 11.03 a 
Băncii Mondiale). 

Pentru a completa inventarul valorilor de patrimoniu acest raport include şi referiri la 
“patrimoniul cultural intangibil”. UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură) defineşte patrimoniul cultural intangibil după cum urmează: 

Includerea tuturor formele de cultură tradiţională şi populară, precum opere colective 
produse de o anumită comunitate în baza unei tradiţii. Aceste creaţii sunt transmise oral sau 
prin gesturi şi pot fi modificate de-a lungul timpului printr-un proces colectiv de transformare. 
Aceste forme de cultură tradiţională includ tradiţii orale, obiceiuri, elemente de limbaj, 
muzică, dansuri, ritualuri, festivităţi, elemente de medicină tradiţională şi farmacopee, de artă 
culinară şi toate tipurile de abilităţi speciale legate de cultura materială, precum unelte şi 
elemente de habitat (UNESCO 2003).  

Managementul valorilor de patrimoniu, cât şi al elementelor de patrimoniu cultural 
intangibil va fi efectuat în conformitate cu toate prevederile legislative şi documentele 
operaţionale identificate în Secţiunea 5.  
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Tabelul 4.9-1. Sumarul impactelor potenţiale asupra patrimoniului cultural 

IMPACT POTENŢIAL MĂSURI DE MINIMIZARE PLAN  DE MANAGEMENT 
APLICABIL 

CONSTRUCŢIE 

Dispariţia unor galerii vechi 
subterane: 
 
În cursul operaţiunilor în 
carieră deschisă ar putea să 
survină producerea unor 
pierderi ireversibile a unor 
reţele vechi de galerii 
miniere datând din epoca 
romană, medievală şi 
modernă 
 
 

• Amplu studiu iniţial realizat de o echipă 
internaţională de arheologi prin cercetarea şi 
cartarea unei serii întregi de galerii de epocă 
romană, medievală şi modernă;  

• Programul de cercetare arheologică 
preventivă şi aplicarea procedurii de 
descărcare de sarcină arheologică 
desfăşurate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei româneşti; 

• Realizarea unui model 3-D care ilustrează 
caracteristicile galeriilor de epocă romană, 
medievală şi modernă. Acest model va fi 
accesibil public pe o serie de site-uri web şi 
reprezintă un produs educaţional valoros; 

• RMGC va finanţa construirea unor replici ale 
unor lucrări miniere romane din Roşia 
Montană care vor permite buna înţelegere, 
cunoaştere şi vizualizare a tehnicilor miniere 
romane specifice; 

• Operaţiunile de decopertare a solului 
(incluzând deschiderea treptelor de carieră) 
vor fi supravegheate de arheologi calificaţi şi 
activităţile de construcţie vor fi realizate în 
conformitate cu prevederile protocolului 
pentru descoperiri întâmplătoare ulterioare; 

• RMGC va susţine lucrările pentru 
restaurarea şi asigurarea accesului public fie 
în galeria Cătălina Monuleşti sau în galeriile 
romane din sectorul minier Păru Carpeni, 

• Protejarea zonei Piatra Corbului pentru 
cercetări arheologice ulterioare şi ca 
rezervaţie arheologică, respectiv zonă 
protejată. 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 
 
 

Dispariţia unor locuri cu 
semnificaţie religioasă: 
 
Dezafectarea a două case 
de rugăciune şi a două 
biserici (în satul Corna), 
precum şi limitarea 
accesului către două biserici 
(în Roşia Montană) pe 
durata derulării proiectului ar 
putea determina pierderea 
unor spaţii cu semnificaţie 
religioasă. 
 
 

• Rezidenţii din zonele adiacente acestor 
biserici şi case de rugăciune vor fi strămutaţi 
sau relocaţi. 

• Cele trei biserici situate în Zona Protejată 
Centru Istoric Roşia Montană nu vor fi direct 
afectate de către Proiect. 

• RMGC va construi noi biserici pentru 
diversele culte în zona de strămutare, astfel 
încât să răspundă într-un mod adecvat 
necesităţilor acestor rezidenţi şi 
congregaţiilor lor. 

• Noile biserici/case de rugăciune – pe cât mai 
mult posibil – vor trebui să reflecte proiectul 
arhitectonic al construcţiilor originale. 
Consultările purtate cu bisericile şi 
congregaţiile vor asigura relocarea în noile 
biserici a bunurilor mobile valoroase, iar 
acolo unde picturile nu vor putea fi mutate, 
copii similare vor fi realizate. 

Planul de acţiune pentru 
relocare şi strămutare  
Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 

Pierderea valorii istorice şi 
arhitecturale a unor biserici: 
 
Dezafectarea bisericii 
ortodoxe şi a celei greco-

• Noile biserici construite în zona de 
strămutare vor trebui să reflecte – pe cât de 
mult posibil – aspectul arhitectural al 
bisericilor din Roşia Montană. 

• Biserica Greco-Catolică, Biserica Ortodoxă şi 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 
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IMPACT POTENŢIAL MĂSURI DE MINIMIZARE PLAN  DE MANAGEMENT 
APLICABIL 

catolice, împreună cu cele 
două case de rugăciune 
baptiste din Corna va 
însemna o pierdere a valorii 
arhitecturale şi istorice a 
acestora. 

penticostală din Roşia Montană, împreună cu 
bisericile situate în Zona Protejată Centru 
Istoric Roşia Montană (Biserica Unitariană, 
Biserica Romano-Catolică şi Biserica 
Reformată) vor fi menţinute cu fonduri puse 
la dispoziţie de RMGC cel puţin în actuala lor 
stare de conservare, urmărindu-se 
îmbunătăţirea acesteia de-a lungul perioadei 
de derulare a Proiectului. RMGC va susţine 
întreţinerea şi menţinerea acestor biserici şi 
după închiderea minei, printr-o serie de 
iniţiative propuse de Fundaţie. 

•  
• În cursul dezafectării bisericilor va fi 

efectuată supravegherea arheologică, 
respectiv cercetări arheologice preventive 
dacă va fi cazul.   

 
 
 
 

Relocarea cimitirelor: 
 
În urma implementării 
proiectului va fi necesară 
relocarea a 410 morminte 
individuale. Aceasta poate 
determina contradicţii din 
prisma convingerilor şi 
credinţelor religioase ale 
rudelor celor decedaţi. 

• Mormintele vor fi relocate într-o locaţie 
specifică aleasă de familia celui decedat; 

• În funcţie de opţiunea fiecărei familii în parte, 
un preot va oficia un servicu religios atât la 
deschiderea mormântului, cât şi la 
reînhumarea rămăşiţelor pământeşti; şi, 

•  
• Mormintele pentru care nu mai sunt 

cunoscute rudele decedatului vor fi relocate 
în noile cimitire ce vor fi construite în ariile de 
strămutare. 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 
Planul de acţiune pentru 
relocare şi strămutare 

Pierderi privind patrimoniul 
imaterial: 
 
Strămutarea unei părţi a 
localităţii Roşia Montană ar 
putea determina o pierdere 
a unor valori de patrimoniu 
ale satului ce decurg dintr-o 
tradiţie minieră îndelungată. 

• Elaborarea şi redactarea studiului iniţial 
pentru patrimoniu cultural a inclus şi 
realizarea unei ample arhive fotografice şi a 
unei arhive audio cu interviuri ale unor 
membrii ai comunităţii din Roşia Montană, 
cunoscători ai tradiţiilor şi păstrători ai istoriei 
orale ale acesteia.  Decizia privind cea mai 
bună modalitate de utilizare şi diseminare a 
informaţiei din această arhivă va aparţine 
Fundaţiei.   

• Cele mai reprezentative elemente care 
constituie patrimoniul cultural al Roşiei 
Montane vor fi conservate prin crearea şi 
instituirea unor Zone Protejate, respectiv: 

•   
• 1.1. Zona Protejată Centru Istoric Roşia 

Montană cuprinde 35 de clădiri monument 
istoric (dintr-un total de 41) din Roşia 
Montană, precum şi galeria Cătălina 
Monuleşti, elemente de patrimoniu industrial 
– tăurile şi elemente de peisaj cultural 

•  
1.2. Zona dealului Carpeni şi a sectorului minier 
Păru Carpeni, unde sunt localizate construcţii 
reprezentative de epocă romană şi vestigii 
subterane ale exploatărilor miniere antice, 
inclusiv un sistem hidraulic roman 
 
1.3. Incinta funerară romană de la Tăul Găuri 
 
1.4. Zona Protejată Piatra Corbului 
• Derularea Programul Naţional de Cercetare 

Alburnus Maior a adus noi şi importante date 
ştiinţifice pentru înţelegerea şi delimitarea 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planurile ESMS, Plan L, Plan 
de Dezvoltare Durabilă a 
Comunităţii. 
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valorilor de patrimoniu cultural din Roşia 
Montană.  Un amplu program editorial de 
diseminare a fost deja implemetat şi va 
continua aşa cum este evidenţiat în acest 
document. 

• Dezvoltarea durabilă a Roşiei Montane va fi 
susţinută prin crearea de locuri de muncă în 
cadrul minei, printr-o serie de locuri de 
muncă derivate indirecte şi prin promovarea 
iniţiativelor economice aşa cum sunt ele 
detaliate în Planuri pentru sistemul de 
management pentru mediu înconjurător şi 
mediu social (ESMS Plans), Plan L, Plan 
de dezvoltare durabilă a comunităţii. 

 

Distrugerea accidentală şi 
involuntară a artefactelor:  
 
Pierderea ireversibilă a unor 
elemente de patrimoniu 
cultural prin distrugerea 
accidentală şi involuntară a 
unor bunuri arheologice 
mobile în cursul activităţilor 
de decopertare a solului şi a 
activităţilor de operare în 
carieră deschisă 

• Amplu studiu iniţial realizat de un colectiv 
multidisciplinar de arheologi care a permis 
identificarea şi cercetarea zonelor cu 
potenţial arheologic; 

• Implementarea protocolului pentru 
descoperiri întâmplătoare ulterioare pentru 
identificarea, documentarea şi conservarea 
artefactelor şi structurilor arheologice ce pot 
fi identificate în cursul fazelor de construcţie 
şi operare. 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 

Deteriorări provocate de 
vibraţii asupra valorilor de 
patrimoniu: 
 
Operarea vehiculelor de 
mare tonaj şi exploziile în 
carieră deschisă pot 
produce vibraţii care pot 
aduce deteriorări clădirilor 
monument istoric situate în 
Centrul Istoric sau 
structurilor arheologice care 
vor fi conservate in situ. 

• Pe baza listei de identificare a valorilor de 
patrimoniu din cadrul Planului de 
Management pentru Patrimoniul Cultural, 
divizia de management de mediu a RMGC 
va asigura prin contracte de prestări servicii 
încheiate cu instituţii abilitate independente 
cercetarea, documentarea fotografică şi 
topografică a tuturor structurilor identificate 
accidental; 

• RMGC va finanţa orice reparaţii care ar 
putea fi necesare în eventualitatea producerii 
unor daune şi distrugeri induse de vibraţii 
asupra oricărui monument istoric de-a lungul 
duratei de existenţă a minei. 

• Orice daune aduse monumentelor istorice şi 
structurilor cu importanţă culturală vor 
declanşa o procedură operativă standard 
pentru  “Acţiuni corective şi preventive pentru 
non-conformarea sistemului de management 
pentru mediu înconjurător şi mediu social ”.   

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 
Planurile ESMS, Plan E, Plan 
de Management pentru Zgomot 
şi Vibraţii 
Planurile ESMS, Plan A, 
Proiectul Roşia Montană Plan 
de Management Social şi de 
Mediu  

OPERARE 

Dispariţia unor galerii vechi 
subterane: 
În cursul operaţiunilor în 
carieră deschisă ar putea să 
survină producerea unor 
pierderi ireversibile a unor 
reţele vechi de galerii miniere 
datând din epoca romană, 
medievală şi modernă 
 

• Amplu studiu iniţial realizat de o echipă 
internaţională de arheologi prin cercetarea şi 
cartarea unei serii întregi de galerii de epocă 
romană, medievală şi modernă;  

• Programul de cercetare arheologică 
preventivă şi aplicarea procedurii de 
descărcare de sarcină arheologică 
desfăşurate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei româneşti; 

• Realizarea unui model 3-D care ilustrează 
caracteristicile galeriilor de epocă romană, 
medievală şi modernă. Acest model va fi 
accesibil public pe o serie de site-uri web şi 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 
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reprezintă un produs educaţional valoros; 
• RMGC va finanţa construirea unor replici ale 

unor lucrări miniere romane din Roşia 
Montană care vor permite buna înţelegere, 
cunoaştere şi vizualizare a tehnicilor miniere 
romane specifice; 

• Operaţiunile de decopertare a solului 
(incluzând deschiderea treptelor de carieră) 
vor fi supravegheate de arheologi calificaţi şi 
activităţile de construcţie vor fi realizate în 
conformitate cu prevederile protocolului 
pentru descoperiri întâmplătoare ulterioare; 

• RMGC va susţine lucrările pentru 
restaurarea şi asigurarea accesului public fie 
în galeria Cătălina Monuleşti sau în galeriile 
romane din sectorul minier Păru Carpeni; 

• Protejarea zonei Piatra Corbului pentru 
cercetări arheologice ulterioare şi ca 
rezervaţie arheologică, respectiv zonă 
protejată. 

Distrugerea accidentală şi 
involuntară a artefactelor:  
 
Pierderea ireversibilă a unor 
elemente de patrimoniu 
cultural prin distrugerea 
accidentală şi involuntară a 
unor bunuri arheologice 
mobile în cursul activităţile de 
îndepărtare a solului şi a 
activităţilor de excavare în 
carieră. 

• Amplu studiu iniţial realizat de un colectiv 
larg de arheologi români şi străini, care a 
permis identificarea şi cercetarea zonelor cu 
potenţial arheologic; 

• Supravegherea arheologică în cursul 
activităţilor de decopertare; 

 
• RMGC va facilita crearea unei Fundaţii, iar 

prin finanţarea acordată către aceasta 
pentru iniţiative de turism cultural, turiştii 
români şi străini vor avea posibilitatea să 
cunoască bunurile de patrimoniu arheologic 
mobil descoperite în cursul programului de 
cercetarea arheologică preventivă finanţat 
de RMGC; 

 
• Implementarea protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare ulterioare pentru 
identificarea, documentarea şi conservarea 
artefactelor şi structurilor arheologice ce pot 
fi identificate în cursul fazelor de construcţie 
şi operare. 

• Derularea Programului Naţional de 
Cercetare Alburnus Maior a adus noi şi 
importante date ştiinţifice pentru înţelegerea 
şi delimitarea valorilor de patrimoniu cultural 
din Roşia Montană.  Un amplu program 
editorial de diseminare a fost deja 
implemetat şi va continua aşa cum este 
evidenţiat în acest document, în sensul 
studierii şi publicării acestor artefacte. 

 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 

Deteriorări provocate de 
vibraţii asupra valorilor de 
patrimoniu: 
 
Operarea vehiculelor de 
mare tonaj şi exploziile în 
carieră deschisă pot produce 
vibraţii care pot aduce 
deteriorări clădirilor 
monument istoric situate în 

• Pe baza listei de identificare a valorilor de 
patrimoniu din cadrul Planului de 
Management pentru Patrimoniul Cultural, 
divizia de management de mediu a RMGC 
va asigura prin contracte de prestări servicii 
încheiate cu instituţii abilitate independente 
cercetarea, documentarea fotografică şi 
topografică a tuturor structurilor identificate 
şi inventariate; 

• Monitorizarea permanentă a stării de 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 
Planurile ESMS, Plan E, Plan 
de Management pentru Zgomot 
şi Vibraţii 
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Centrul Istoric sau structurilor 
arheologice care vor fi 
conservate in situ. 

conservare a monumentelor istorice  
• RMGC va finanţa orice reparaţii care ar 

putea fi necesare în eventualitatea 
producerii unor daune şi degradări induse 
de vibraţii asupra oricărui monument istoric 
de-a lungul duratei de existenţă a minei. 

• Orice daune aduse monumentelor istorice şi 
structurilor cu importanţă culturală vor 
declanşa o procedură operativă standard 
pentru  “Acţiuni corective şi preventive 
pentru non-conformarea sistemului de 
management pentru mediu înconjurător şi 
mediu social ”. 

Limitarea accesului public: 
 
În cursul acestei faze a 
proiectului nu va fi posibilă 
asigurarea accesului public 
nerestricţionat la Biserica 
Greco-Catolică şi Biserica 
Ortodoxă din Roşia Montană. 

• RMGC va construi în noua zonă de relocare 
biserici astfel încât să fie asigurate 
necesităţile enoriaşilor de confesiune 
ortodoxă şi greco-catolică. 

 
• RMGC va întreprinde măsurile necesare 

pentru a asigura accesul public temporar. 

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 

ÎNCHIDERE 

Diminuarea numărului 
enoriaşilor: 
 
Bisericile neafectate direct de 
Proiect, pot suferi un impact 
indirect prin rămânerea lor în 
Zona Protejată.  
 
 
Deteriorarea bisericilor: 
 
Bisericile care nu vor fi direct 
afectate de Proiect ar putea 
să nu mai aibă în acel 
moment suficienţi enoriaşi 
care să le susţină şi ca 
urmare a evoluţiei 
demografice în urma 
procesului de relocare şi 
strămutare din faza de 
construcţie. 

• RMGC va susţine menţinerea bisericilor 
situate în Zona Protejată Centru Istoric, 
precum şi a Bisericii Greco-Catolice 
(monument istoric), Bisericii Ortodoxe şi 
bisericii penticostale din Roşia Montană în 
faza post închidere printr-o serie de acţiuni 
spcifice derulate prin Fundaţie, activităţile 
acesteia fiind preconizate să continue mult 
dincolo de perioada de existenţă a minei.  

 
• Va fi asigurat accesul enoriaşilor pentru a 

menţine legătura cu lăcaşele de cult care nu 
vor fi relocate în noua localitate. 

 
• RMGC va crea o Fundaţie care va 

implementa diverse iniţiative de dezvoltare 
durabilă menite să asigure existenţa viabilă 
a comunităţii după încheierea proiectului.  

Planurile ESMS, Plan M, Plan 
de Management pentru 
Patrimoniul Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planurile ESMS, Plan L, Plan 
de Dezvoltare Durabilă a 
Comunităţii 
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2 Studiul de condiţii iniţiale 
 

2.1 Peisajul cultural 

Peisajul cultural este un termen foarte larg care se referă atât la mediul natural al unei 
regiuni, cât şi la interacţiunile acestuia cu factorii socio-economici.  Cu alte cuvinte, peisajul 
cultural reflectă modul în care o anumită comunitate interacţionează cu mediul său 
înconjurător. Adesea peisajul cultural reflectă tehnici specifice pentru utilizarea resurselor 
naturale, ţinând cont de caracteristicile şi limitele mediului înconjurător (WHO, 1996). 

Datorită sensului larg al acestui termen impactul asupra unor elemente constitutive ale 
peisajului cultural din Roşia Montană sunt discutate într-o serie de secţiuni specifice ale SIM, 
incluzând: zone împădurite (Secţiunea 4.6, Biodiversitate), peisaj geografic, minerit, 
agricultură, silvicultură, utilizarea terenurilor şi monumente naturale (Secţiunea 4.7, Peisaj), 
(Secţiunea 4.8, Mediu social şi economic).  În completare, aportul bisericilor, monumentelor 
istorice, al ansamblului arhitectural la constituirea peisajului cultural sunt abordate distinct în 
această secţiune.  

La conturarea peisajului cultural al Roşiei Montane îşi mai aduce aportul şi structura 
aşezării şi arhitectura satului. Aşezările Roşia Montană şi Corna au o influenţă semnificativă 
asupra esteticii vizuale a celor două văi. Principalii factori care au determinat dezvoltarea 
acestor localităţi sunt peisajul geografic (cadrul natural) şi influenţa istorică a mineritului, în 
special în cazul satului Roşia Montană (Ilustraţia 4.9.1, Foto 1).  
 
2.1.1 Evoluţia aşezării Roşia Montană   

Densitatea populaţiei în această zonă este în medie mai ridicată decât în cazul altor 
regiuni din Munţii Apuseni ca urmare a ofertei de locuri de muncă asigurată în trecut de 
industria minieră. Conform Institutului Naţional de Statistică datele pentru anul 1992 indicau:  

 Satul Roşia Montană – 1.556 locuitori; şi, 

 Corna - 358 locuitori. 
În prezent, dezvoltarea liniară de-a lungul văilor înguste cuprinde locuinţe private şi 

anexe gospodăreşti.  Principalele concentrări de populaţie se întâlnesc în valea Roşia, valea 
Corna şi în partea superioară a văii Corna.  Modurile de structurare ale aşezărilor sunt clar 
vizibile ca “zone construite” aşa cum este evidenţiat în harta de utilizare a ternurilor. 
(Ilustraţia 4.9.2, Utilizarea terenului). Roşia Montană este o aşezare de mai mari dimensiuni 
cu magazine, case şi infrastructura asociată.  

Cadrul geografic în zona de implementare a Proiectului şi în zonele învecinate acestuia 
este structurat în jurul principalei văi a râului Abrud, orientată Sud – Nord, care drenează trei 
văi de pe malul drept, către Est: 

 Valea Roşia; 

 Valea Săliştei; şi, 

 Valea Corna  
În mod tradiţional văile râurilor au fost utilizate ca şi coridoare de comunicare şi 

transport. Oraşele şi casele au fost construite de-a lungul acestor căi de transport, zonele de 
confluenţă devenind importante răscruci şi loc de amplasare a comunităţilor în această 
regiune.   Deoarece văile râurilor sunt înguste, comunităţile s-au dezvoltat într-o manieră 
liniară. În luncile inferioare ale văilor, unde terenul este relativ plan se constată o anumită 
densitate a clădirilor. Pe pantele abrupte sunt construite puţine case şi structura aşezării are 
aspect risipit. Terenurile aflate pe pante au fost utilizate în mod tradiţional ca fâneţe în 
zonele mai joase şi ca păşuni în cele mai înalte. În cadrul aşezărilor, în poziţii marcante au 
fost construite cu secole în urmă bisericile. Din nou, arhitectura acestor structuri este 
caracteristică zonei şi constituie puncte de concentrare vizuală în diferite sectoare ale văilor 
accentuând structurarea peisajului.  
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Organizarea aşezărilor umane din aria Proiectului a fost influenţată, în afară de 
determinări de ordin topografic şi de combinaţia dată de o serie de factori agro-climatici şi 
industriali: 

 Cele mai multe gospodării sunt situate în partea inferioară a văilor, atât din raţiuni 
climatice, cât şi pentru că mari cantităţi de apă erau  necesare în procesul de spălare 
a aurului; şi, 

 Acele gospodării care erau mai puţin legate de practicarea mineritului în mod direct, 
dar erau orientate către lucrări agricole tindeau să fie amplasate în zone mai înalte, 
ca în Ţarina sau pe valea Sălişte, fiind preferată orientarea către sud şi vest. 

Roşia Montană este o localitate cu o structură liniară, grupată în jurul a două centre: 
Centrul Istoric (către est), grupat în jurul Pieţei şi Roşia Centru (unde este situat în prezent 
centrul administrativ, cuprinzând Primăria şi clădirile de birouri ale RoşiaMin). 

Cele trei cătune care compun localitatea Corna - Tăul Cornei, Corna Sat, Corna Vale – 
sunt situate de-a lungul văii omonime, într-un amfiteatru natural cu o diferenţă de nivel de 
cca. 500 m de la baza văii şi până în capătul acesteia.  Un număr de 122 de case şi locuinţe 
sezoniere sunt răspândite pe dealurile  dominate de masivele Cârnic şi Cetate şi către satul 
Bucium Poieni. Gospodăriile sunt concentrate în zona Corna Sat, unde se află două biserici 
şi cimitirele aferente, o şcoală, un club, un bar vechi şi un magazin. Structura aşezării în 
Corna este tipică pentru munţii Apuseni, cu case şi anexe gospodăreşti situate în centrul sau 
la extremitatea proprietăţii, perpendicular pe drumul de acces şi adaptate la forma de relief. 
Nu există o tramă stradală regulată, iar micile uliţe se strecoară printre proprietăţi urmând 
relieful sinuos. 

Principala reţea de drumuri din vecinătatea minei este formată din şoseaua naţională 
74A, care leagă Alba Iulia de Câmpeni trecând prin Abrud.  Aceasta traversează de la nord 
la sud valea Abrudului şi face parte din coridorul de transport care traversează munţii acestei 
regiuni. Toate drumurile de acces către zona minieră sunt drumuri secundare derivate din 
calea de acces principală.  

În afara acestei reţele rutiere principale, există o reţea extinsă de drumuri, accesibile cu 
maşini de teren, căruţe sau pietonale. Acestea duc către locuinţele izolate, anexe 
gospodăreşti agricole, zone de pădure sau păşune, situate pe versanţii sau culmile văii. 
Există drumuri care traversează zonele de pădure şi cele de păşune. Pădurea este utilizată 
ca sursă de lemn pentru combustibil şi construcţii, sursă de hrană (de ex. ciuperci) şi pentru 
vânătoare. 

Datorită cadrului geografic, relieful determină limitele de dezvoltare ale aşezării. Fără a 
avea posbilitatea de a se extinde, perimetrul locuibil a fost acelaşi în ultimii 200 de ani. 
Creşterea demografică a determinat dezvoltarea satului prin divizarea proprietăţilor şi 
reducerea dimensiunilor loturilor individuale. 

 

2.2 Arhitectura şi structura comunei Roşia Montană  

Această secţiune prezintă în rezumat caracteristicile arhitecturale şi urbanistice ale 
Roşiei Montane, în baza studiilor efectuate de CPPCN şi S.C. OPUS - Atelier de Arhitectură 
S.R.L., Bucureşti (OPUS).   

Continuând lucrările efectuate de CPPCN în anul 2000, în anul 2001 OPUS a efectuat o 
inventariere detaliată a fondului construit din Roşia Montană, necesar pentru mai buna 
evaluare a semnificaţiei elementelor de arhitectură şi urbanism.  

De asemenea au fost avute în vedere şi clădirile monument istoric clasate în Lista 
Monumentelor Istorice, conform legislaţiei româneşti. Această investigaţie a pornit de la 
inventarul efectuat de către CPPCN, incluzînd şi date etnografice preliminare şi relevee ale 
clădirior realizate de firma Străjan din Alba Iulia. Aceste schiţe şi relevee conţin date despre 
planul general al clădirilor, configuraţia arhitecturală, tehnici de construcţie şi alte categorii 
de observaţii realizate de specialiştii de la OPUS. Această cercetare a permis o mai bună 
înţelegere a monumentelor istorice situate în Roşia Montană, completând datele cunoscute 
până în anul 2000.   
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Evaluarea semnificaţiei clădirilor a fost efectuată în concordanţă cu Lista Monumentelor 
Istorice (reactualizată de MCC în 2004), care include categorii de clădiri monument istoric, 
ansambluri de arhitectură, etc.  
 
2.2.1 Structura localităţii Roşia Montană  

Dezvoltarea urbană a Roşiei Montane s-a datorat în mare măsură relaţiei existente între 
dezvoltarea economică, cadrul natural şi evenimentele istorice. Datorită structurii aşezării şi 
caracteristicilor arhitectonice ale fondului construit, Roşia Montană are mai de grabă 
aspectul unui târg, decât cel al unui sat, ceea ce o individualizează între aşezările rurale din 
Transilvania, mult mai legate de practicarea agriculturii. 

Satul este format din două zone separate, uşor de sesizat prin diferenţele legate de 
trama stradală şi structura urbanistică asociată. Prima zonă se întinde de la limita de vest a 
satului către zona Pieţei. Această parte este structurată într-o manieră liniară, de-a lungul 
căii de acces creată de pârâul Roşia şi drumul către Abrud şi Câmpeni care trece prin Gura 
Roşiei. (Ilustraţia 4.9.2, Utilizarea terenului).  

Zona în discuţie este caracterizată de un singur rând de case, orientate către drumul 
principal de acces. Ea include Biserica Greco-Catolică şi Biserica Ortodoxă. Marea 
majoritate a gospodăriilor au mici grădini adiacente de legume pentru nevoi proprii de 
subzistenţă şi pomi fructiferi. De asemena aici sunt situate blocurile construite în perioada 
comunistă pentru muncitorii minieri, precum şi sediul şi muzeul RoşiaMin. 

Cea de-a două zonă se dezvoltă către est de cea dintâi, întinzându-se către limitele de 
nord, sud şi est ale satului. Centrul celei de-a doua zone este format de Piaţa, din centrul 
istoric şi o serie de poli secundari care definesc un ţesut urban nelinear. Configuraţia 
acesteia este dată în mare măsură de condiţionarea cadrului natural delimitat de masivele 
Jig şi Cârnic. Nucleul central al acestei zone este piaţa de formă poligonală, în jurul căreia 
se află clădiri de piatră şi cărămidă, cu aspect urban (Ilustraţia 4.9.1, Foto 3). Deşi o parte a 
vechilor clădiri a fost demolată sau a suferit modernizări, Piaţa păstrează încă nealterate 
principalele caracteristici ale localităţii istorice. 

Zona Pieţei constituie centrul către care converg drumurile înguste, legând Roşia 
Montană de zonele mai înalte ale localităţii, precum cartierele Brazi şi Berg, unde în trecut 
locuia elita socială a târgului. În prezent, există încă în Piaţă o serie de tarabe unde periodic 
se comercializează produse. 
 
2.2.2 Structura satului Corna 

Satul Corna, parte componentă a comunei Roşia Montană, este format din gospodării 
rurale, caracteristice pentru zona munţilor Apuseni. Satul se întinde de-a lungul văii Corna, 
fiind mărginit la sud de oraşul Abrud, către nord-vest de satul Roşia Montană, iar către nord-
est de satul Bucium Poieni.   

Partea superioară a actualei localităţi Corna, are aspectul de sat “risipit” (o structură 
comună de aşezare în cadrul munţilor Apuseni). Construcţiile sunt ridicate pe loturile 
individuale de teren, cu forme şi dimensiuni variate, un anumit pol de coeziune fiind dat de 
Biserica Ortodoxă, în jurul căreia se grupează o serie de edificii publice (şcoala, casa 
parohială ortodoxă, magazinul, căminul cultural şi barul local). 

Această aşezare are un caracter etnografic mai pronunţat tradiţional românesc în 
comparaţie cu Roşia Montană, care a fost o zonă de interculturalitate etnică şi religioasă. 
Spre deosebire de aceasta, în Corna nu se individualizeză vecinătăţi/poli  structuraţi pe 
criterii etnice sau religioase. 

Caracterul general al aşezării este acela al unei comunităţi rurale montane, cu 
gospodăriile aşezate pe loturi individuale de teren, alternând cu spaţii libere precum livezi, 
grădini, fâneţe şi păşuni. 
 
2.2.3 Locuinţe 

Casele situate în zona Pieţei (zonele Piaţă, Berg, Brazi, chiar şi cele din Roşia centru) 
tind să aibă dimensiuni mai mari decât cele din vecinătăţi şi sunt aşezate cu una dintre laturi 
către drum. Aceste clădiri sunt împrejmuite cu ziduri de piatră seacă sau chiar de cărămidă 
tencuită, sugerând mici “fortăreţe”. Ornamente de stuc, de inspiraţie barocă, se găsesc pe 
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porţi sau faţadele caselor, având motive vegetale şi geometrice, simboluri de mineri plasate 
în cartuş, precum şi în unele cazuri decoraţii de fier forjat la ferestre (Ilustraţia 4.9.1, Foto 3). 
Alte clădiri au incorporate în zidărie piese funerare sau epigrafice romane, ceea ce 
sugerează reutilizarea unor astfel de elemente litice antice de-a lungul timpului pentru 
activităţi de construcţie ale generaţiilor mai recente şi demonstrează că integritatea siturilor 
antice a fost perturbată. 

Datorită deteriorării rapide a situaţiei economice din Roşia Montană, dar în special după 
1989, multe case se află în prezent într-o stare avansată de degradare, cuprinzând de la 
fisuri şi deteriorări ale faţadelor  până la case în stare de precolaps. 

Casele construite în ultimii 15-25 ani, reprezintă o altă categorie de clădiri, unele având 
dimensiuni semnificative (case cu unul sau două etaje), ceea ce poate să reflecte într-o 
anumită măsură prosperitatea economică datorată mineritului în perioada comunismului. 
Aceste clădiri, deşi sugerează o anumită avuţie a satului, nu au nici o semnificaţie 
arhitecturală sau culturală. Blocurile construite în perioada comunistă din Roşia Montană 
Centru şi Roşia Montană Piaţă se adaugă şi ele acestei categorii. 

Transferul frecvent de proprietate, prin vânzare-cumpărare, asupra clădirilor din Roşia 
Montană nu se întâlneşte în cadrul altor sate din munţii Apuseni. Acest fapt a determinat de-
a lungul timpului schimbări ale destinaţiei clădirilor, de la funcţiuni rezidenţiale către cele 
comerciale şi administrative. Astfel a fost modificat uneori regimul de înălţime al clădirii şi 
aspectul faţadelor exterioare. 

Alte tipuri de clădiri pot fi întânite în aşa numitele zone ale lăturenilor (desemnând la 
modul general pe cei din afara zonei centrale), cartiere care includ Ţarina, Sosaşi şi Gura 
Minei. În aceste zone se întâlnesc încă exemple care amintesc de stilul de viaţă tradiţional 
pentru munţii Apuseni, legat de creşterea vitelor şi agricultura de subzistenţă. Aceste zone 
sunt mai puţin dezvoltate, fiind mai puţin populate şi având spaţii mai largi utilizate pentru 
munci agricole. 

Planul şi aspectul general al clădirilor din aceste zone se aseamănă în mare măsură 
celui din restul satului.   
 
2.2.4 Monumente istorice 

Protecţia monumentelor istorice este reglementată prin Legea nr. 422/2001.  În sensul 
acestei legi, monumentele istorice sunt definite astfel: 

“bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau în afara 
graniţelor, proprietăţi ale statului român, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia 
naţională şi universală.” 

Roşia Montană cuprinde 41 de clădiri monument istoric desemnate prin legislaţia de 
specialitate1 ca având importanţă arhitecturală, 35 dintre acestea fiind localizate în 
perimetrul Zonei Protejate (Ilustraţia 4.9.3, Localizarea monumentelor istorice). Un număr de 
6 clădiri monument istoric este situat în zona industrială a localităţii. Proiectul viitoarei 
exploatări miniere a fost astfel realizat încât nici una dintre aceste clădiri monument istoric 
să nu fie afectate în mod direct. În sensul legii 422/2001 şi al altor reglemetări conexe, 
clădirile monument istoric din Roşia Montană sunt încadrate în categoria B – monumente de 
imporatanţă locală.  Nici o clădire din satul Corna nu este clasată ca şi monument istoric.  
 

Majoritatea clădirilor monument istoric sunt situate în centrul istoric al satului Roşia 
Montană, şi datează din secolul al XIX-lea, având o serie de influenţe derivate din 
arhitectura perioadei austro-ungare. Toate aceste clădiri au fost inventariate şi repertoriate, 
cu date de detaliu redactate de către specialişti, ca parte a efortului de conservare a valorilor 
de patrimoniu (Raport asupra studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului de 
condiţii iniţiale pentru patrimoniu cultural). Evaluarea acestora s-a făcut în baza observaţiilor 
directe în teren, a cercetărilor de arhivă şi a studiilor surselor bibliografice existente, care au 

                                                 
1 Lista Monumentelor Istorice realizată în 1992, revizuită în 1998, 2000 şi 2004, conţine 42 de clădiri monument istoric pentru 
Roşia Montnă, fiind structurată ierarhic pe judeţ, oraş/comună, sat).  Lista republicată în iulie 2004 desemnează monumentele 
cuprinse în cadrul ei ca fiind de importanţă locală sau naţională. 
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contribuit la identificarea unor caracteristici de ordin social (etnie, aparteneţă culturală şi 
religioasă, ocupaţii) asupra celor care au trăit aici.  

Este important de subliniat faptul că de-a lungul secolelor XVIII – XX, în Roşia Montană, 
a avut loc un proces de aculturaţie, în urma căruia au rezultat caracteristici aparte legate de 
compoziţia stilului arhitectonic, de influenţele istorice, etc. asupra unor clădiri monument 
istoric. 
 
2.2.5 Zona protejată 

Planul de Urbanism General Roşia Montană (PUG) identifică o serie de zone învecinate 
zonei de dezvoltare industrială, care cuprind şi o Zonă Protejată în Roşia Montană, 
incluzând Piaţa centrală şi o concentraţie de clădiri declarate monument istoric, având 
valoare arhitecturală. Comisia Naţională a Monumentelor din cadrul MCC, prin avizele Nr. 61 
din februarie 2002 şi Nr. 178 din iunie 2002, a aprobat instituirea acestei Zone Protejate 
(vezi Planşa 4.9.3). O documentaţie de urbanism specifică, solicitată prin aceste avize, 
respectiv Planul de Urbanism Zonal (PUZ) pentru Zona Protejată Centrul Istoric Roşia 
Montană va fi înaintată spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba în cursul anului 2006. 

 

2.3 Biserici şi cimitire 

Această secţiune prezintă un inventar al bisericilor şi cimitirelor din Roşia Montană. 
Bisericile sunt elemente importante pentru patrimoniul cultural şi caracteristici semnificative 
ale comunităţilor în termenii vieţii religioase şi spirituale. În particular, bisericile contribuie la 
aspectul vizual al peisajului cultural, cât şi la structurarea vieţii sociale a unei comunităţi, fiind 
un punct important de întâlnire al membrilor acesteia.  

În Roşia Montană şi Corna există şapte confesiuni principale care includ: 
 Biserica ortodoxă, care este cea mai mare congregaţie, cu un număr de 370 de 

familii şi un consiliu parohial cu 15 membrii; preotul trăieşte în localitate; la Roşia 
Montană sunt înregistraţi 587 de enoriaşi, iar la Corna 196. 

 Biserica greco-catolică reprezintă cea de-a doua congregaţie, judecând după 
mărime, având 90 de enoriaşi înregistraţi (70 în Roşia Montană, 20 în Corna) şi un 
consiliu parohial cu 8 membrii; preotul care slujeşte la Roşia Montană trăieşte în Cluj-
Napoca, iar cel din Corna în Câmpeni. 

 Biserica romano-catolică numără 45 de enoriaşi înregistraţi, avînd un consiliu 
parohial cu 4 membrii. Preotul trăieşte în Alba Iulia. 

 Biserica reformată are un singur enoriaş; 

 Biserica unitariană are 21 de membrii; 

 Biserica baptistă are 35 de membrii; 

 Biserica penticostală are 82 de membrii. 
Diversitatea etnică din trecut care a generat forma actuală a comunei Roşia Montană de 

astăzi este demostrată prin existenţa unui număr total de 10 biserici şi 12 cimitire (fără a 
include aici cimitirele private aflate pe proprietăţi individuale). Totuşi, în condiţiile unei 
predominanţe a Bisericii Ortodoxe în regiune şi în România în general, o seamă de biserici 
sunt astăzi aproape abandonate şi necesită lucrări majore de restaurare.  

 
În satul Roşia Montană există un total de şase (6) biserici (Ilustraţia 4.9.4, Localizarea 

bisericilor şi cimitirelor). Trei (3) dintre aceste biserici sunt situate în afara perimetrului Zonei 
Protejate şi includ: 

 Biserica Ortodoxă (1741); 

 Biserica Greco-Catolică (1781); şi, 

 Casa de rugăciune penticostală.  
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Bisericile din Zona Protejată sunt: 
 Biserica Romano-Catolică (1866); 

 Biserica Unitariană (1796) şi, 

 Biserica Reformată (abandonată), (începutul sec. XIX). 
Bisericilor din satul Roşia Montană, li se adaugă cele două biserici şi cele două case de 

rugăciune din satul Corna incluzând: 
 Biserica Ortodoxă (1719); 

 Biserica Greco-Catolică (1841); şi, 

 Două case de rugăciune baptiste. 
Bisericile ortodoxe din Roşia Montană şi Corna au stiluri arhitectonice similare celor ale 

altor biserici din munţii Apuseni.  În 1948 Biserica Ortodoxă Română a preluat autoritatea (şi 
implicit proprietăţile) Bisericii Greco-Catolice din Romînia, o serie de aspecte derivate din 
acest fapt fiind încă supuse dezbaterii în prezent; totuşi, Biserica Greco-Catolică din Roşia 
Montană a fost redată acestui cult în 2004. 

Istoria Biserici Greco-Catolice din Roşia Montană este legată de figura preotului greco-
catolic Simion Balint, prefect al lui Avram Iancu în cursul revoluţiei de la 1848. Simion Balint 
este înmormântat în cimitirul bisericii. O mare sărbătoare a acestei biserici este ziua 
hramului, respectiv ziua de 8 septembrie când se celebrează Adormirea Maicii Domnului. 
Biserica Greco-Catolică este clasată în Lista monumentelor istorice. (AB-II-m-B-00269)2. 

Bisericile din Roşia Montană şi Corna sunt diferite nu numai în ceea ce priveşte 
dimensiunea congregaţiilor lor, cât şi în ceea ce priveşte condiţiile structurale actuale ale 
construcţiilor lor. Tabelul de mai jos prezintă sumar starea actuală de conservare a 
bisericilor şi caselor de rugăciune. 
 
Tabelul 4.9-2. Starea de conservare a lăcaşelor de cult din Roşia Montană şi Corna 

Denumirea lăcaşului de cult Stare de conservare 
Roşia Montană  
Biserica Greco-Catolică  În bune condiţii. 

Biserica Ortodoxă  

La exterior este într-o stare bună. În interior sunt 
vizibile însă o serie întregă de crăpături care 
afectează structura de rezistenţă a clădirii. Mici 
deteriorări ale picturii interioare datorită infiltraţiilor de 
apă. 

Biserica Romano-Catolică  În bune condiţii. 

Biserica Unitariană  

În bune condiţii din punct de veder structural. Totuşi, 
atât în interior cât şi în exterior se constată o serie de 
degradări cauzate în principal de infiltraţii de apă. 
Deteriorări minore ale tencuielii exterioare, şi 
deteriorări amjore ale picturii în interior, în zona 
intrării, datorită deteriorării acoperişului. 

Biserica Reformată 

Stare foarte precară de conservare, cu deteriorări 
semnificative ale tencuielii exterioare, degradarea 
structurii de rezistenţă la scara de acces şi la podele, 
şi deteriorări datorate apei şi mucegaiului în interiorul 
construcţiei, în special în zona amvonului. Alte 
degardări vizibile la turnul cloptniţei, ferestre sparte 
sau lipsă, absenţa parţială sau deteriorarea unor 
porţiuni ale învelitorii acoperişului. 

Casa de Rugăciune Penticostală În bune condiţii. 
Corna 

Biserica Ortodoxă  

În bune condiţii, doar cu deteriorări minore la tencuiala 
exterioară. Tencuiala este distrusă în diverse porţiuni 
ale parterului, dar nu afectează imaginea vizuală 
generală a bisericii.  

Biserica Greco-Catolică Stare foarte precară de conservare, cu deteriorări 

                                                 
2 Lista Monumentelor istorice publicată de MCC în Monitorul Oficial nr. 646 bis din 16 iulie 2004. 
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semnificative ale tencuielii exterioare şi interioare. 
Tencuiala exterioară este degradată în porţiuni 
masive, expunând mari părţi din pereţi intemperiilor. 
Acest fapt a determinat degradări masive datorate 
umezelii în interiorul bisericii.  

Casa de Rugăciune Baptistă nr. 1 În bune condiţii. 

Casa de Rugăciune Baptistă nr. 2 Bine întreţinută, nu se observă degradări exterioare 
vizibile. 

 

2.4 Patrimoniul arheologic 

Această secţiune descrie pe scurt bunurile de patrimoniu mobil arheologic descoperite la 
suprafaţă şi în subteran, în contextul derulării cercetărilor arheologice preventive începute în 
anul 2000, precum şi o listă a siturilor arheologice identificate în cursul acestora la Roşia 
Montană, precum şi informaţii asupra celor mai reprezentative structuri arheologice 
descoperite. Un catalog al artefactelor descoperite în campaniile 2000-2001 este prezentat 
în volumul Alburnus Maior I, precum şi artefactele descoperite în inventarul monumentului 
funerar circular de la Tău Găuri publicate în volumul Alburnus Maior II.  

De asemenea sunt prezentate date sumare despre diversele componente de patrimoniu 
arheologic ale rezultatelor cercetărilor din cadrul Programului Naţional de Cercetare 
Alburnus Maior. Acest program multidisciplinar se desfăşoară de 6 ani, detalii asupra sa fiind 
prezentate în Raport asupra studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului de 
condiţii iniţiale pentru patrimoniu cultural. 
 
2.4.1 Artefacte de epocă romană 

Deşi la Roşia Montană nu s-au desfăşurat cercetări arheologice în adevăratul sens al 
cuvântului înainte de anul 2000, în anul 1981 a fost creat un muzeu al mineritului în jurul 
intrării într-o galerie romană din masivul Orlea. Muzeul a fost organizat cu ajutorul unor 
entuziaşti locali şi al unei echipe de specialişti de la muzeul din Alba Iulia, pentru a conserva 
şi valorifica o serie de descoperiri arheologice întâmplătoare din zona Roşia Montană. Acest 
muzeu în aer liber conţine peste 50 de monumnete litice romane incluzînd altare votive, 
stele funerare, edicule şi capace de sarcofag, precum şi unelte de minerit din lemn şi metal 
şi alte categorii de artefacte. Marea majoritate a descoperirilor întîmplătoare au fost făcute în 
cursul lucrărilor agricole, de-a lungul secolelor XVIII – XX. 

Datorită caracterului acestora – descoperiri întâmplătoare – şi a epocii în care acestea 
au survenit – contextul lor de descoperire este destul de neclar şi nu au fost efectuate 
cercetări arheologice înainte ca piesele să fie relocate din poziţia originară.  

De asemenea se cunosc cazuri în care o serie de materiale litice antice au fost 
reutilizate ca materiale de construcţii de-a lungul epocii moderne, unele dintre acestea fiind 
şi astăzi vizibile în zidurile unor construcţii. Acesta este un alt factor ce a perturbat contextul 
iniţial al patrimoniului arheologic de la Roşia Montană.  

În cursul cercetărilor arheologice din perioada 2000-2005 au fost descoperite peste 
7.000 de artefacte, incluzând: 

 Ceramică (Ilustraţia 4.9.1, Foto 6); 

 Monede de bronz şi argint; 

 Diverse obiecte de bronz (catarame, piese de centură, fibule, oglinzi etc.); 

 Obiecte de sticlă; 

 Stele funerare şi altare votive;  

 Lei funerari; şi 

 Unelte de minerit de lemn. 
Toate aceste piese au fost colectate, restaurate, conservate şi înregistrate sau sunt în 

curs de restaurare, conservare şi înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii 182/2001. 
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Ele provin din cercetări arheologice cu caracter preventiv organizate în conformitate cu 
prevederile Legii 462/2003. Obiectele sunt depozitate în depozitul bazei arheologice de la 
Roşia Montană, fiind în custodia MNIR. Procesul de restaurare a obiectelor este în curs 
pentru obiectele descoperite în perioada 2003 – 2005, în cadrul laboratoarelor specializate 
ale MNIR, MNIT, MNUAI şi MCDR. 

Una dintre cele mai semnificative descoperiri făcută în cursul cercetărilor de arheologie 
preventivă minieră este sistemul hidraulic roman de lemn din sectorul minier Păru Carpeni 
(Ilustraţia 4.9.1, Foto 14). Aceasta este o descoperire importantă legată de sistemele 
hiraulice roamne, fiind prima după cele făcute în cursul anilor ’30 în Peninsula Iberică, în 
contextul unor descoperiri întâmplătoare. Cercetările de arhivă şi datele bibliografice indicau 
faptul că la Roşia Montană se mai descoperiseră fragmente de lemn din astfel de instalaţii, 
fără a se cunoaşte exact contextul descoperirii, dar fiind presupus ca şi loc de descoperire 
sistemul de galerii antice din zona Cătălina Monuleşti. În muzeul din Alba Iulia se află două 
pale şi un butuc de roată de la o astfel de instalaţie hidraulică, având ca loc de descoperire – 
fără alte precizări – Roşia Montană.  

În afara acestei descoperiri, au fost găsite foarte puţine artefacte în cursul cercetărilor de 
arheologie minieră în subteran, reprezentate de piese de lemn (scări monoxile, elemente de 
susţinere etc) conservate în mediul umed din galerii, precum şi cărbuni de lemn şi fragmente 
de opaiţe romane.   

Datarea radiocarbon efectuată pe aceste probe de lemn şi de cărbune a indicat 
posibilitatea unor activităţi miniere mai vechi, posibil pre-romane, dar această ipoteză de 
lucru trebuie confirmată de cercetări ulterioare şi noi serii de datări pe loturi noi de probe. 
Analizele efectuate indică însă cu certitudine exploatarea în galerii subtrerane în cursul 
secolelor II – III p. Chr., existând însă prea puţine piese ceramice sensibile cronologic, care 
să nuanţeze această datare. 
 
2.4.2 Artefacte de epocă medievală şi modernă  

Au fost descoperite foarte puţine piese datând din aceste perioade istorice, fiind în 
special vorba de fragmente ceramice. Acestea au fost colectate şi înregistrare într-o manieră 
similară celei descrise pentru cele de epocă romană, descrise în secţiunea precedentă. 
 
2.4.3 Siturile arheologice identificate la Roşia Montană şi cele mai reprezentative 

structuri cercetate  
În continuare este prezentată o listă a siturilor arheologice identificate la Roşia Montană 

în urma cercetărilor arheologice cu caracter preventiv desfăşurate aici din anul 2000 şi până 
în prezent. 

Detalii suplimentare pot fi găsite în Raport asupra studiului de condiţii iniţiale 8, 
Raport asupra studiului de condiţii iniţiale pentru patrimoniu cultural, inclusiv fişele de 
evidenţă pentru siturile arheologice din anexa documentului.  

 Găuri - Hop - Hăbad - Tăul Ţapului 

 Valea Nanului  

 Carpeni 

 Masivul Cârnic  

 Masivul Cetate  

 Zona Istorică Roşia Montană  

 Masivul Jig – Văidoaia  

 Ţarina 

 Masivul Orlea  

 Pârâul Porcului - Tăul Secuilor 

 Valea Cornei  
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 Tăul Cornei  

 Balmoşeşti 
Principalele rezultate până în prezent (structuri arheologice reprezentative 

identificate şi studiate în cadrul cercetărilor arheologice de suprafaţă şi subteran): 
 Identificarea şi cercetarea zonelor de locuire romană şi edificiile de pe dealul 

Carpeni.  

 Descoperirea unor structuri de locuire în zona Găuri-Hop - Hăbad - Tăul Ţapului.  

 Identificarea şi cercetarea zonelor sacre de pe platoul Hăbad şi din Valea Nanului, 
unde au fost găsite peste 40 de altare votive. 

 Cercetarea a şapte necropole romane de incineraţie şi zone funerare sitaute în 
punctele Hop-Găuri, Valea Nanului, Carpeni, Tăul Cornei, Ţarina, Jig-Piciorag şi 
Pârâul Porcului, conţinînd peste 1.200 de morminte de incineraţie de diverse tipuri. 

 Descoperirea monumentului funerar circular roman de la Tău Găuri, datat în 
perioada sec. II – III p. Chr., conţinând două morminte de incineraţie. Acest 
monument este în curs de restaurare şi conservare in situ, pentru includerea într-un 
circuit public de vizitare (toate costurile referitoare la protecţia, restaurarea şi 
amenajarea sa fiind asigurate de RMGC). 

 Cercetarea unor zone de procesare primară a minereului aurifer în zonele Jig-
Piciorag şi Hăbad 

 Zonele de exploatare antică minieră subterană din galeria Cătălina Monuleşti, 
sectorul minier Păru Carpeni, masivul Cârnic – zonele Piatra Corbului şi Reţeaua 
Mare. 

Unele dintre cele mai importante descoperiri sunt cele ale construcţiilor de epocă 
romană de pe Dealul Carpeni şi de la Tău Găuri (Ilustraţia 4.9.5 a-f, Localizarea siturilor 
arheologice şi a celor mai importante reprezentative structuri). Prima dintre acestea este 
situată la Tăul Găuri şi a fost descoperită în anul 2002, fiind vorba de un monument funerar 
din sec. II – III p. Chr. În acea perioadă obiceiul funerar predominant era incineraţia. Cenuşa 
defunctului era depusă într-o urnă, după care avea loc înmormântarea. Pe lângă rămăşiţele 
defunctului în urnă sau în gropa funerară se mai depuneau diverse obiecte, precum 
monede, opaiţe, vase ceramice, etc. 

Monumentul funerar circular constă dintr-un ring de piatră, deasupra căruia a fost 
ulterior ridicat un tumul (movilă) (Ilustraţia 4.9.1, Foto 4). 

Majoritatea mormintelor din necropolele investigate la Roşia Montană sunt morminte 
comune, toate fiind cercetate integral, inventarele fiind colectate în vederea restaurării şi 
conservării muzeale; bunurile de patrimoniu arheologic mobil sunt în custodia temporară a 
MNIR. 

În cursul cercetărilor arheologice de pe dealul Carpeni, în punctul numit Bisericuţa, a 
fost identificată în anul 2001 o structură de zid, care s-a dovedit a fi o clădire de epocă 
romană cu trei faze de construcţie (Ilustraţia 4.9.5, Localizarea siturilor arheologice şi a celor 
mai importante reprezentative structuri). Cercetarea sa a fost extinsă în anii 2002 – 2003, 
pentru a investiga înteaga clădire. Funcţionalitatea clădirii este un subiect de discuţie între 
specialişti, considerându-se că este vorba foarte probabil de o clădire administrativă. 
Clădirea a cunoscut două faze de reamenajare pe acelaşi amplasament.   

Clădirea era prevăzută cu sistem de încălzire, hypocaustum, care presupunea existenţa 
unui cuptor în fundaţia clădirii şi un sistem de circulare a aerului încălzit pe sub pavimentul 
acesteia. În cursul cercetărilor au fost descoperite fragmente de ştampile romane cu 
menţiunea Legiunii a XIII-a Gemina, care staţiona în acea epocă la Apulum (Alba Iulia).  

Vestigiile unei fortificaţii (posibil datând din epoca romană şi/sau medievală) a fost 
descoperită la Balmoşeşti, într-o zonă care nu va fi afectată de implementarea Proiectului şi 
de aceea cercetarea zonei nu a fost o prioritate. 

 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.9 Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural 

 

 
Secţiunea 2: Studiul de condiţii iniţiale 

Pagina 22 din 67 

2.4.4 Lucrările miniere subterane  
În Roşia Montană se află o vastă reţea de galerii datând din epoca contemporană şi 

până în epoca romană (perioada anilor 106 – 265 p. Chr.). Această secţiune prezintă un 
rezumat al investigaţiilor de arheologie minieră desfăşurate în cadrul Programului Naţional 
de Cercetare Alburnus Maior. Cercetările prezentate au fost efectuate în perioada 1999-
2006, dar ele vor continua şi în perioada următoare, pentru o serie de alte zone. Zonele 
cercetate până în prezent sunt indicate în Ilustraţia 4.9.6-b, Zone investigate în cursul 
cercetărilor de arheologie minieră în subteran.  

Câteva date radio-carbon obţinute până în prezent oferă indicii asupra posibilităţii 
existenţei unor exploatări miniere înainte de cucerirea romană, dar această ipoteză de lucru 
trebuie susţinută cu dovezi arheologice clare, care până în acest moment nu sunt 
cunoscute. Este de presupus că exploatarea zăcământului va fi început de la suprafaţă, 
unde se aflau filoane mai bogate, ulterior continuând cercetarea în subteran.  

După opt ani de cercetări de arheologie minieră la Roşia Montană, o primă evaluare 
asupra naturii, importanţei şi stării de conservare a vestigiilor miniere poate fi făcută. Dacă o 
imagine de sinteză poate fi conturată pentru masivele Cetate, Cârnic şi Jig, pentru masivele 
Coş, Carpeni, Orlea şi Ţarina caracterul cercetărilor este încă unul preliminar.   

În pofida acestei viziuni incomplete, de la bun început se observă că, pentru întreg 
ansamblul de galerii miniere antice există o repetare sistematică a formei şi distribuţiei 
lucrărilor studiate din întregul parc minier subteran. În acelaşi timp există şi anumite tipuri de 
şantiere miniere care sunt specifice unui sector sau unui masiv anume, particularitate 
dependentă de forma şi înclinarea structurilor mineralizate (filoane, brecii, stockwerkuri, 
impregnaţii), de natura rocilor gazdă, respectiv de duritatea lor mai mare sau mai mică (dacit 
mai intens sau mai puţin intens silicifiat, roci vulcano-sedimentare moi), sau de poziţia 
topografică a lucrărilor în raport cu nivelul pânzei freatice. Din aceste motive, vom prezenta 
în cele ce urmează tipurile majore de lucrări miniere ce sunt prezente în toate sectoarele 
miniere, precum şi cele ce sunt specifice unuia sau altuia dintre masive. 

Începând cu 1999, echipa din Toulouse, specializată în arheologie minieră şi condusă 
de Dr. Béatrice Cauuet (cercetător CNRS, Laboratorul UTAH, Universitatea Toulouse II Le 
Mirail), asigură studiul ştiinţific al vestigiilor miniere din cadrul sitului Roşia Montană. În 
decursul a opt ani de cercetări la Roşia Montană (misiuni anuale de 2 la 4 luni din 1999 în 
2006), au fost parcurşi peste 70 km de lucrări miniere subterane din toate epocile. O bună 
parte dintre acestea au fost parţial topografiate, două treimi din cele studiate până în prezent 
fiind localizate în masivele Cârnic şi Cetate. Traversând galeriile recente executate în cursul 
secolului XX, echipa franceză, în care au fost integraţi arheologi şi geologi români din Deva, 
Cluj şi Bucureşti în curs de specializare în domeniul arheologiei miniere, specialitate 
necunsocută în România (şantierul Roşia Montană fiind o şcoală practică de formare pe 
teren în această disciplină), a putut să diferenţieze din cei 70 km de lucrări miniere 
subterane aproximativ 53 km de lucrări recente (secolele XIX-XX), 10 km de lucrări 
moderne, săpate cu exploziv (secolele XVII-XVIII) şi aproape 7 km de lucrări miniere antice 
săpate cu unelte de fier (daltă şi ciocan) sau cu focul. Lucrările moderne şi recente, 
identificabile în urma studierii pereţilor lor (urme de împuşcare prin perforare, forma generală 
a lucrărilor, comparaţie cu planurile miniere de arhivă etc), se datează fără alte detalii între 
secolele al XVII-lea şi începutul secolului al XX-lea, prin intermediul analizelor de carbon 
radioactiv pe cărbune de lemn sau pe lemn conservat. Trebuie să menţionăm că mai multe 
galerii zise “moderne” sunt echipate cu căi de rulare din lemn cu macaze, mai bine sau mai 
slab conservate, care ar merita să fie recuperate şi păstrate, ţinând cont de raritatea unor 
astfel de echipamente. 

Din lucrările miniere antice studiate până în prezent, însumarea diverselor tronsoane 
având o lungime totală de 7 km, 95% sunt săpate cu unele de fier (daltă şi ciocan sau 
târnăcop), tehnică atestată de urmele de unelte din pereţi şi forma regulată a acestora, cu 
tavan şi talpă plate, sau cu talpa echipată cu trepte sau trepte înalte. În cazul rocilor foarte 
dure (dacit silicifiat) abatajul cu unelte a fost înlocuit de abatajul cu focul, dar acesta din 
urmă nu depăşeşte 5% din totalul lucrărilor miniere. Au fost identificate două sectoare cu 
lucrări miniere antice săpate cu focul, respectiv sectorul Găuri din sud-vestul masivului 
Cetate şi sectorul Piatra Corbului situat în estul masivului Cârnic. Lucrările miniere săpate cu 
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focul din Cârnic au fost datate în epoca romană pe baza unor cărbuni de lemn, resturi ale 
abatajului cu focul. Mai mult, în sectorul estic al Cârnicului a fost descoperită o galerie 
săpată parţial cu unelte, parţial cu focul, în funcţie de natura rocii străbătute. Această situaţie 
confirmă că cele două tehnici miniere se utilizau simultan în aceeaşi epocă în funcţie de 
duritatea rocii. Abatajul cu focul ridica probleme importante de aeraj pentru şantierele 
miniere situate la distanţă faţă de suprafaţă. 

Pentru stabilirea unei cronologii a lucrărilor miniere, au fost stabilite cinci perioade 
principale, după cum urmează: 

 Lucrări antice: înainte de 300 p. Chr., incluzând descoperiri de epocă romană, şi 
posibile indicii de epocă dacică şi de epoca bronzului. 

 Epoca migraţiilor/Evul mediu timpuriu: 300-1100  

 Medievale: 1100-1500  

 Medievale târzii/Moderne:  

 Moderne/Contemporane: 1900 şi până în prezent 
Cercetările de arheologie minieră au fost efectuate în masivele Cetate, Cârnic, Cârnicel, 

Jig-Văidoaia, Coş, Orlea-Ţarina, Carpeni-Păru Carpeni şi Hăbad, fiind întreprinse relevee 
topografice de detaliu ale acestor zone.  Accesul în perimetrele vechi a fost posibil prin 
reţeaua de galerii modernă/contemporană, de la suprafaţă (Ilustraţia 4.9.1, Foto 5). Detalii 
asupra acestor investigaţii din fiecare sector în parte sunt prezentate în Raport asupra 
studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului de condiţii iniţiale pentru patrimoniu 
cultural.  

După opt ani de cercetări în teren a vestigiilor miniere antice de la Roşia Montană, se 
pot face precizări despre mai multe elemente privind starea de conservare a acestor vestigii, 
varietatea şi distribuţia lor în cadrul sitului. În general lucrările miniere antice de la Roşia 
Montană sunt calibrate după un proiect bine definit, având dimensiuni aproape standardizate 
obţinute prin săparea cu unelte de metal. Urmele acestora sunt vizibile pe unii dintre pereţii 
galeriilor. Zonele cu roci dure, aflate mai aproape de suprafaţă, au fost exploatate cu tehnica 
focului, în special pe faţada sud-estică a Cârnicului. Datarea radiocarbon a confirmat 
datarea acestor lucrări în epocă romană, ca şi utilizarea aici a celor două tehnici în acelaşi 
intreval de timp. 

Ca un rezultat al Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior este şi realizarea 
unor serii de datări cu radiocarbon şi dendrocronologice, pe probe de lemn şi cărbune 
prevelate din subteran. Acest demers este unul de pionierat în cercetarea arheologică din 
România şi deschide noi perspective de studiu a evoluţiei lucrărilor şi tehnicilor miniere în 
cadrul sitului de la Roşia Montană. 

Lucrările miniere moderne şi contemporane au afectat în mare măsură lucrările vechi, 
distrugând aproape complet astfel de vestigii în masivul Cetate, şi într-o manieră 
semnificativă în masivele Cârnic şi Orlea-Ţarina. Minerii moderni au utilizat adesea lucrările 
mai vechi atât pentru a reexploata filoanele, cât şi pentru a depune materialul steril rezultat 
din excavări.  

Lucrările antice sunt reprezentate prin galerii, planuri înclinate, abataje înguste, camere 
cu pilieri şi puţuri cu o diversitate arhitecturală mare, dictată de contextul litologic. În cazul 
filoanelor verticale, şantierele de exploatare sunt consituite din galerii suprapuse. În acest 
caz, şantierele posedă pereţi verticali pe care sunt bine păstrate urmele de unelte şi diferite 
zone de tranziţie (banchete, decroşări) care indică limitele galeriilor iniţiale. În cadrul 
şantierelor, urmele de unelte permit să se reconstituie dinamica exploatări, respectiv sensul 
de săpare, modul de urmărire a mineralizaţiei, opţiunile strategice ale minerilor pe măsura 
avansării exploatării. Este de menţionat forma caracteristică trapezoidală a galeriilor de 
cercetare care se dovedeşte a nu fi o tradiţie romană, ci mai degrabă ar putea fi o tradiţie 
locală sau una ce aparţinea minerilor ce provin din Dalmaţia şi Iliria. Continuarea cercetărilor 
într-o serie de situri similare va permite obţinerea de precizări şi clarificări suplimentare 
asupra acestui aspect de factură tehnică. 
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Este de menţionat că marea majoritate a lucrărilor antice din masivul Cârnic au fost 
obiectul unor reluări miniere moderne de proporţii care le-au modificat, fragmentat, sau chiar 
distrus. Analiza spaţială prin intermediul unor ridicări topografice de detaliu permite 
posibilitatea de reconstituirea a formei iniţiale a acestor lucrări miniere. Lucrările antice sunt 
adesea fie parţial colmatate cu sedimente fine ce provin din lucrări miniere situate la cote 
superioare, fie parţial rambleiate cu debleu minier antic lăsat în subteran de minerii antici. În 
astfel de lucrări inundate sau colmatate de mai multe secole pot să se păstreze piese din 
lemn (susţinere în lemn, artefacte abandonate, diverse echipamente etc.) care pot fi 
recuperate în cursul săpăturilor. În contexte de acest tip s-au descoperit şi prelevat mai 
multe resturi din lemn ce par să dateze din secolul I a. Chr, unele putând fi chiar mai vechi. 
În absenţa unui inventar arheologic caracteristic epocii dacice este mai prudent să ne 
menţinem deocamdată rezervaţi şi să nu lansăm alte concluzii. Inventarul ceramic 
descoperit până în prezent conţine în principal resturi de opaiţe romane tipice secolului al II-
lea (Firmalampen), precum şi rare fragmente de vase, cu forme evazate comune, specifice 
epocii romane. 

Modul de organizare a sistemului de minerit antic de la Roşia Montană este similar cu 
concesiunile miniere de epocă romană de la Vipasca (Aljustrel, sudul Portugaliei), unde în 
antichitate au existat mine de cupru, fier, aur şi argint. Aici au fost descoperite faimoasele 
tăbliţe de bronz care conţin referiri la legea de organizare minieră din epoca romană (sec. II 
p. Chr.) din timpul împăratului Hadrian, oferind detalii despre delimitarea concesiunilor 
miniere şi structura lor. 
 
2.4.5 Cătălina Monuleşti şi Păru Carpeni 

Două dintre cele mai reprezentative sectoare antice miniere investigate în cadrul 
programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior sunt galeria Cătălina Monuleşti, situată în 
masivul Lety-Coş, şi sectorul minier Păru Carpeni.  Aceste două zone oferă exemple 
deosebite pentru metoda de exploatarea minieră subterană în epocă romană, datorită 
faptului că amplasarea lor în nivelurile inferioare ale văii Roşiei a determinat untilizarea unor 
metode şi tehnologii elaborate. 

Faimoasa galerie Cătălina Monuleşti este cunoscută datorită descoperirii întâmplătoare 
aici, în 1855, a celui mai mare lot de tăbliţe cerate.  Situată adânc în interiorul masivului, la 
cca. 100 de m adâncime faţă de suprafaţă, galeria a devenit inaccesibilă la începutul 
secolului XX, printr-o serie de colmatări şi inundări succesive. 

Echipa de arheologie minieră franceză, cu susţinerea şi suportul unei echipe de mineri a 
efectuat cercetări şi lucrări de redeschidere între 2002 şi 2004, pe o lungime de cca. 350 m 
într-o galerie modernă şi refăcând susţinerea de lemn pe un traseu de 100 de m, înainte de 
a fi atins nivelul antic al galeriei.  Releveul topografic realizat în anul 2004 a fost comparat cu 
datele de arhivă şi harta Pošepny, indicând faptul că accesul este posibil dinspre nord, de 
vreme ce partea sudică a reţelei moderne (foarte probabil făcând parte din galeria Vercheş) 
este complet inaccesibilă datorită colmatării, sterilului depozitat şi rocii instabile. Explorarea 
părţii nordice a reţelei a oferit ocazia decoperirii unui sistem antic remarcabil, care cuprinde 
în mare măsură structuri miniere similare celor cercetate în masivul Cârnic. 

Aceste structuri specifice galeriei Cătălina sunt: 
 Galerii trapezoidale (Ilustraţia 4.9.1, Foto 7); 

 Fronturi de lucru succesive şi suprapuse (Ilustraţia 4.9.1, Foto 8); 

 Zone înguste şi înalte de exploatare (Ilustraţia 4.9.1, Foto 9); 

 Nişe pentru opaiţe (Ilustraţia 4.9.1, Foto 10); 

 Un sistem de drenare a apelor de mină compus dintr-o instalaţie hidraulică de lemn 
(părţi ale acesteia fiind cunoscute din surse de arhivă, iar altele fiind descoperite în 
situ); a doua descoperire de acest fel din Roşia Montană (Ilustraţia 4.9.1, Foto 11); şi, 

 Unelte de lemn, ca de exemplu o scară monoxilă conservată in situ (Ilustraţia 4.9.1, 
Foto 12). 
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În ciuda unor dificultăţi interente de acces, galeria Cătălina Monuleşti reprezintă un 
sistem antic de exploatare deosebit, cu bune perspective în ceea ce priveşte continuarea 
cercetării şi efectuarea de noi descoperiri. În zona sudică, datorită situării sale în nivele 
inferioare şi a celorlalte indicii existente, este foarte posibil să fie localizat un sistem antic de 
drenare (cîteva instalaţii de acest fel fiind cunoscute în lumea romană printr-o serie de 
descoperiri întâmplătoare sau fragmentare). 

Trebuie menţionate şi lucrările de epocă modernă care se păstrează în acest sector, 
datând din secolele XVII-XIX, în cadrul acestora fiind conservate şine de vagoneţi de mină 
de lemn, păstrate în ciuda lucrărilor de redeschidere (Ilustraţia 4.9.1, Foto 13). 

În anul 2004 au debutat ridicările topografice în sectorul Carpeni, situat mai spre nord, 
sub nivelul actual al văii Roşiei. Acest sector era foarte promiţător în special pentru 
echipamente din lemn care se puteau păstra în stare foarte bună de conservare în acestă 
zonă cu umiditate ridicată. Explorarea topografică a permis identificarea a şapte porţiuni cu 
lucrări antice, între acestea numărându-se două sălii cu roţi hidraulice pentru drenarea 
apelor de mină. Explorarea şi ridicările topografice au pornit de la lucrările miniere moderne 
aflate în legătură directă cu galeria Sf. Cruce (+714), lucrările moderne intersectând un 
număr important de lucrări miniere antice. Pentru a obţine o imagine fidelă asupra realităţii 
din subteran din acest sector, explorarea trebuie să continue încă o bună perioadă de timp, 
inclusiv în spatele pereţilor de zidărie din galeriile moderne, care ascund o serie de lucrări 
antice. 

În 2004 a fost făcută o descoperire extrem de importantă. Echipa de cercetare ce realiza 
recunoaşterea lucrărilor miniere subterane în sectorul Păru-Carpeni a descoperit locaţiile a 
două roţi hidraulice pentru drenarea apelor de mină. (Ilustraţia 4.9.1, Foto 14). Aceste două 
sălii se găsesc la aproximativ 25 m una de alta şi sunt de epocă romană (datare C14 
executată pe o piesă de lemn din susţinere). Aceste lucrări miniere sunt reprezentate prin 
săli cu dimensiuni mari şi secţiune dreptunghiulară, aflate în conexiune directă cu o galerie 
inferioară (de unde venea apa) şi cu o galerie superioară (spre care era ridicată apa). În 
aceste camere erau instalate roţi hidraulice prevăzute cu compartimente din lemn prin care 
se realiza drenarea apei din partea inferioară a sălii şi ridicarea ei spre galeria superioară 
prin intermediul unui canal de lemn. Cele două săli descoperite în 2004 erau umplute cu o 
mulţime de piese din lemn conservate, dar căzute din locul lor iniţial, prăbuşite.  

În 2005 a fost săpată în totalitate o sală cu echipamente de evacuare a apelor de mină 
situată în sud-estul sectorului, această sală fiind cea mai bine conservată. Pornind de la 
această primă sală, săpăturile arheologice au permis să se identifice două alte săli de 
drenare a apelor aflate în legătură directă prin galerii cu sala cercetată; este vorba de o sală 
situată dedesubt şi o alta imediat deasupra. Prin urmare, în momentul de faţă, în partea sud-
estică a sectorului Păru-Carpeni există un ansamblu de trei săli de drenare legate între ele şi 
săpate una deasupra celeilalte, la o adâncime de aproximativ 30 m faţă de nivelul actual al 
văii Roşia. Din sala centrală s-au recuperat toate piesele din lemn care susţineau tavanul 
acesteia, precum şi fragmente din roata hidraulică cu compartimente de evacuare a apei, 
care în conformitate cu datarea C14 datează din secolul al II-lea p. Chr. Această descoperire 
este extrem de importantă în ceea ce priveşte drenarea minelor romane cu ajutorul unor 
instalaţii, prima descoperire de această natură fiind în Europa din anii 1930, perioadă în care 
s-au făcut descoperiri fortuite de astfel de echipamente în sudul peninsulei Iberice. În cazul 
nostru, descoperireea este cu atât mai importantă cu cât ea s-a făcut în context arheologic 
riguros, ceea ce va permite înţelegerea şi studierea în amănunt a întregului dispozitiv şi de 
asemenea, reconstituirea sa în totalitate. 

Prin studii de arhivă se cunoştea faptul că elemente de roţi hidraulice fuseseră deja 
descoperite la Roşia Montană în cursul secolului al XIX-lea, dar nu se cunoştea amplasarea 
lor foarte exactă. Mai mult, la Muzeul Unirii din Alba Iulia se găsesc expuse două pale de 
lemn şi axul unei roţi hidraulice, toate aceste piese fiind aproape complete. Sala ce a fost 
studiată în 2005 fusese de fapt intersectată de o galerie modernă la nivelul bazinului colector 
de apă. Pare cât se poate de posibil ca în momentul acestei descoperiri fortuite, minerii 
respectivi (moderni) să fi prelevat cele două pale şi axul care se găsesc în prezent în muzeul 
de la Alba Iulia. Datorită descoperirii pieselor din lemn din această sală s-a realizat o primă 
variantă de reconstituire a susţinerii în lemn a tavanului sălii, a dispozitivului de susţinere şi 
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modului de construcţie a roţii. De asemenea, a fost studiat şi topografiat sistemul de 
evacuare a apelor de mină reprezentat prin trei săli succesive, legate prin galerii de drenare. 
Este cât se poate de evident că sistemul de evacuare a apelor de mină include şi alte săli 
situate înspre suprafaţă, ipoteză de lucru ce va putea fi confirmată prin continuarea 
cercetărilor. 

În cursul misiunii arheologice miniere 2005, ţinând cont de descoperirea în masivul 
Păru-Carpeni a unei cantităţi importante de piese de lemn roman bine conservate, a fost 
integrat în colectivul de cercetare, venind în mod special din Franţa, Christian Orcel, 
dendrocronolog al laboratorului Archéolabs, pentru a preleva carotele de lemn in situ pentru 
analize. Studiile sale asupra inelelor de creştere a arborilor, efectuat pe bucăţi de lemn 
conservate în sala de drenare va permite să se realizeze în premieră o scară de referinţă 
pentru datare dendrocronologică a lemnului de brad pentru nord-vestul României, zonă în 
care până în prezent nu există o astfel de scară de referinţă; menţionăm cu această ocazie 
că datările dendrocronologice sunt mult mai precise decât datările radioactive C14. Studiul 
obiectelor de lemn din sala de drenare este în curs, dar deja s-a pus în evidenţă că 
majoritatea lemnelor conservate din susţinerea sălii sunt de brad, în timp ce piesele roţii sunt 
din lemn de fag. Piesele de lemn din susţinerea sălii, atât cele din partea superioară, cât şi 
cele din partea inferioară se corelează cu acurateţe şi sunt calate la mijlocul secolului al II-
lea p. Chr., mai precis în anul 155. În schimb, piesele de lemn din susţinerea galeriei 
inferioare sunt mai vechi cu aproximativ 50 de ani, o datare probabilă indicând sfârşitul 
secolului I p. Chr, respectiv începutul sec. II p. Chr. Studiul dendrocronologic trebuie finalizat 
pentru a putea obţine date mai precise. 
 
2.4.6 Contextul arheologic naţional şi internaţional  

Această secţiune oferă o imagine de ansamblu asupra patrimoniului arheologic de la 
Roşia Montană în context naţional şi intrenaţional. Sunt luate în considerare o serie de 
comparaţii cu situri similare unde sunt cunoscute exploatări miniere de epocă romană. 
Acesta este un demers important pentru evaluarea semnificaţiei patrimoniului arheologic de 
la Roşia Montană. 
 
2.4.6.1 Contextul naţional 

Cercetările arheologice preventive desfăşurate, cât şi studiul surselor epigrafice, 
efectuate în cadrul programului de cercetare finaţat de către RMGC – conform prevederilor 
legale – începând cu anul 2000, demostrează faptul că în antichitate Roşia Motană va fi fost 
un important centru minier roman. Acest aspect însă trebuie integrat într-un context mai larg. 
În mod inevitabil aceste aprecieri asupra sitului şi semnificaţiei sale se bazează pe nivelul 
actual al cunoştinţelor şi al cercetării, şi în ciuda caracterului prelimar al unora dintre aceste 
cercetări, este un fapt bine documentat că în România au existat o serie întreagă de 
exploatări miniere aurifere de epocă romană, putând fi astfel enunţate o serie de 
consideraţii. România este bine cunoscută, de mulţi ani, pentru zăcămintele sale aurifere 
bogate, şi în baza acestui fapt o serie de savanţi au formulat concluzii asupra explotărilor 
miniere aurifere romane în acest spaţiu. Aceste concluzii, deşi într-o anumită măsură 
constituind încercări provizorii, sunt cuprise în ‘Tabula Imperii Romani’ şi au fost revizuite şi 
completate prin diverse alte surse bibilografice, inclusiv ‘Barrington Atlas of the Roman 
World’(Atlasul Barrington al lumii romane) (R. Talbert, 2000). Acestora li s-a adăugat un 
studiu de sinteză întocmit de dr. Lucia Marinescu (2002), precum şi un repertoriu al siturilor 
miniere romane aurifere din provincia Dacia, incluzând şi o evaluare a stadiului cercetărilor, 
document elaborat de către Mihaela Simion, arheolog din cadrul MNIR. (Raport asupra 
studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului de condiţii iniţiale pentru patrimoniu 
cultural). 

Izvoare antice vorbesc despre enorma cantitate de aur capturată din Dacia de împăratul 
Traian, după înfrângerea regelui Decebal în anul 106 p. Chr. De asemenea sunt bine 
cunoscute o serie de dovezi privind mineritul aurifer în epocă romană în regiunile 
Transilvaniei şi Banatului. Există cinci mari regiuni aurifere: patru sunt localizate în 
Patrulaterul Aurifer, în zona de la nord de Alba Iulia, iar o alta în Banat, la sud de actuala 
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localitate Oţelul Roşu. În completarea datelor furnizate de studiul redactat de Mihaela 
Simion, operaţiunile miniere romane prezentate în Atlasul Barrington cuprind: 

În munţii şi pe văile râurilor de la vest de Turda (Potaissa); 
 Într-o vastă zonă muntoasă şi pe văile situate către nord-vest de la Bucium la 

Scărişoara; 

 În regiunea de la vest de Zlatna (Ampelum); 

 În jurul actualei localităţi Brad; şi,     

 În munţii Banatului, la sud de Oţelu Roşu. 
Referinţe specifice asupra acestor situri din regiunile menţionate sunt indicate în Anexa 

D din Raport asupra studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului de condiţii iniţiale 
pentru patrimoniu cultural. Deşi datele despre aceste situri nu sunt foarte consistente, ele 
demonstrează că Roşia Montană nu este un sit unic în contextul istoriei mineritului roman.  
Există cel puţin 47 de situri miniere aurifere romane relativ similare, situate în Transilvania şi 
Banat - precum Ruda Brad, Bucium – zona Vulcoi Corabia şi zona Haneş – Amlaşul Mare -, 
14 dintre acestea oferind deja date asupra existenţei unor vestigii miniere antice 
semnificative şi a unor structuri conexe. În vreme ce unele dintre siturile antice miniere au 
dispărut în cursul dezvoltării operaţiunilor miniere în ultimii 200 de ani, altele există încă şi au 
potenţialul necesar pentru investigaţii şi cercetări arheologice viitoare. Aceste date indică 
faptul că este foarte posibil ca în contextul unor cercetări arheologice într-o suită de situri 
miniere din Romînia, imaginea actuală asupra semnificaţiei Roşiei Montane să suporte 
reconsiderări. Deşi în prezent situl este considerat de o importanţă fără precedent, este de 
aşteptat ca în viitor acest punct de vedere să fie mult nuanţat.  
 
2.4.6.2 Context internaţional 

Cele două obiective principale ale acestei secţiuni sunt: mai întâi să completeze 
contextul naţional (românesc) descris în secţiunea precedentă, iar în al doilea rând să 
stabilească semnificaţia Roşiei Montane în cadrul Imperiului Roman (respectiv contextul 
internaţional). Având în vedere multitudinea şi amploarea datelor asupra subiectului în 
cauză, cât şi încadrarea geografică vastă necesară acestei abordări, datele sunt prezentate 
într-o manieră foarte generală, în formă sintetică. Evaluarea acestui context internaţional s-a 
bazat pe o bibliografie foarte amplă, reperele fiind date de studiul redactat de dr. Lucia 
Marinescu (2002) şi inestimabila bază de date a Atlasului Barrington (2000). Deşi având o 
serie de limite inerente, evaluarea stadiului cercetării şi cunoştinţelor la nivel internaţional 
confirmă – ca şi în cazul evaluării contextului naţional – că există numeroase situri miniere 
pe întregul cuprins al Imperiului Roman, iar imaginea prezentată în continuare se bazează 
pe o sinteză generală a datelor disponibile şi cunoscute. An de an, noi date vin să se 
adauge în completarea acestui subiect. 

O scurtă trecere în revistă a cunoştiinţelor actuale asupra mineritului antic roman 
demonstrează larga arie de răspândire a activităţilor extractive în zona zăcămintelor auro-
argintifere. Astfel, vestigii ale exploatărilor miniere antice, şi a unor structuri de habitat şi 
funerare conexe, sunt bine documentate pentru următoarele provincii ale Imperiului: vestul 
Britanniei (sudul Ţării Galilor), Aquitania (vestul Franţei), Tarraconensis/Lusitania/Baetica 
(respectiv un vast perimetru localizat astăzi în nord-vestul Spaniei şi Portugaliei), Noricum, 
Pannonia, Dalmatia/Moesia Superior (respectiv teritoriile actuale ale Austriei, Sloveniei, 
Bosniei, Herzegovinei, Albaniei, provinciei Kosovo şi Bulgariei), Aegyptus (sud-estul 
Egiptului) şi desigur, nu în ultimul rând, Dacia (zona de vest şi sud a României de astăzi) (R. 
Talbert, 2000). 

 

2.5 Patrimoniul industrial minier 

Roşia Montană are o istorie legată de minerit de aproape 1900 de ani, încă din perioada 
romană. Evoluţia tehnicilor miniere de-a lungul timpului oferă o valoroasă cronologie asupra 
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patrimoniului industrial minier, în special în ceea ce priveşte rolul jucat de acesta în formarea 
patrimoniului cultural al Roşiei Montane. 

În încercarea de a conserva o parte a patrimoniului minier existent, exploatarea minieră 
de stat, împreună cu localnici din Roşia Montană şi specialişti de la muzeul din Alba Iulia, au 
pus bazele unui muzeu al mineritului la începutul anilor ’80. În expoziţia în aer liber a 
acestuia, pot fi astăzi văzute şteampuri californiene, un cram (amenajare temporară minieră 
cu funcţiune de locuire şi depozitare), o serie de altare votive romane şi o galerie romană 
accesibilă publicului. 

Muzeul a fost creat pentru a atrage turişti români şi străini, interesaţi de exploatarea 
aurului de-a lungul secolelor la Roşia Montană. 

Vechile reţele miniere de la Roşia Montană fac parte din patrimoniul industrial minier şi 
au fost descrise în secţiunea Patrimoniul arheologic – Lucrările miniere subterane. 
Architectura din Roşia Montană reflectă şi ea într-o anumită măsură o serie de componente 
legate de patrimoniul industrial minier, aşa cum este descris în secţiunea Arhitectura şi 
structura comunei Roşia Montană, din prima parte a acestui document.  

Pentru informaţii detaliate asupra patrimoniului industrial minier trebuie consultat 
Raportul asupra studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului de condiţii iniţiale 
pentru patrimoniu cultural. 
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3 Evaluarea impactului  
 

3.1 Peisajul cultural 

Implementarea proiectului minier va necesita relocarea unei părţi din satul Roşia 
Montană şi strămutarea completă a satului Corna. Acest proces va determina o serie de 
impacte ale unor componente ale peisajului cultural incluzând: zone împădurite (Secţiunea 
4.6, Biodiversitate), peisaj geografic şi monumente naturale (Secţiunea 4.7, Peisaj), tursim şi 
ocuparea forţei de muncă (Secţiunea 4.8, Mediu social şi economic), precum şi structura 
aşezării. 

Sintetizând, proiectul va determina modificări ale peisajului natural, mediului socio-
economic, şi ale structurii aşezării în cadrul actualei comune Roşia Montană. Astfel alterarea 
peisajului cultural actual din Roşia şi Corna va fi semnificativă.  

 

3.2 Architectura şi structura comunei Roşia Montană  

Strămutarea şi/sau relocarea unor părţi din Roşia Montană şi a întregului sat Corna va 
determina dispariţia unor clădiri şi alterarea ţesutului urban al ambelor sate. Implementarea 
proiectului va necesita strămutarea a cca. 970 de proprietăţi rezidenţiale (vezi Capitolul 1, 
Table 1-1).  

Deşi dispariţia unor clădiri rezidenţiale din Roşia Montană şi Corna va avea un impact 
direct asupra structurii lor urbanistice, arhitectura acestor case este comună în cuprinsul 
zonei munţilor Apuseni. O zonă care concentrează clădirile valoroase din punct de vedere 
arhitectonic, a fost delimitată ca şi Zonă Protejată, în conformitate cu prevederile Legii 
422/2001,  Listei Monumentelor Istorice şi Legii 5/2000. De fapt, activitatea economică 
generată de realizarea proiectului şi implementarea Planului ESMS, Plan L, Plan de 
Dezvoltare Durabilă a Comunităţii va îmbunătăţii în mod semnificativ capacitatea şi 
abilitatea comunităţii de a asigura resursele necesare pentru întreţinerea şi restaurarea 
monumentelor istorice situate în perimetrul Zonei Protejate şi în afara acesteia. Unele dintre 
aceste clădiri sunt deteriorate şi considerate inadecvate pentru locuire conform standardelor 
moderne. 
 

3.3 Biserici şi cimitire 

Bisericile şi casele de rugăciune situate în valea Cornei vor fi impactate de construirea 
iazului de decantare. Casa de rugăciune penticostală din Roşia Montană nu va fi direct 
afectată de implementarea Proiectului minier, dar va fi situată la limita zonei industriale, 
devenind neadecvată pentru îndeplinirea funcţiunii sale religioase. Relocarea unor elemente 
legate de biserici, de obiectele de cult are potenţialul de a determina o pierdere a sensului 
istoric în cadrul comunităţii, în sensul utilizării unui anumit spaţiu ca loc sacru şi pentru 
întâlniri ale comunităţii. Organizaţiile dezvoltate în legătură cu bisericile sunt cel mai adesea 
implicate în activităţi asociate vieţii religioase, unor proiecte specifice (ca de exemplu 
întreţinerea şi repararea bisericii), acţiuni de caritate, toate desfăşurate sunt îndrumarea 
preotului. 

Biserica Greco-Catolică şi Biserica Ortodoxă din Roşia Montană sunt situate în afara 
Zonei Protejate, dar nu vor fi direct afectate de implementarea Proiectului. Totuşi, deşi o 
parte a enoriaşilor ar putea să aleagă relocarea în Piatra Albă şi de aceea să rămână relativ 
în apropierea bisericii lor, acestea nu vor fi accesibile pentru servicii religioase regulate de-a 
lungul derulării etapelor Proiectului. 

Bisericile localizate în Zona Protejată nu vor fi direct impactate de către Proiect şi 
accesul către acestea va fi menţinut de-a lungul duratei de existenţă a Proiectului. Totuşi, 
relocarea/strămutarea unei părţi a congregaţiei va afecta desfăşurarea activităţii bisericilor şi 
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este posibil ca participarea la serviciile religioase să fie în scădere la bisericile din interiorul 
Zonei protejate, datorită modificărilor demografice preconizate în planul de 
relocare/strămutate. 

Implementarea Proiectului va determina necesitatea relocării a 410 morminte din cinci 
cimitire, dintr-un total de 12 cimitire existente, precum şi o serie de morminte individuale 
situate pe proprietăţi private din interiorul amprentei Proiectului. Relocarea mormintelor 
poate determina un stres membrilor familiei, precum şi să contravină unor convingeri 
religioase ale acestora.  

 

3.4 Patrimoniu arheologic 

3.4.1 Arheologia de suprafaţă şi de subteran 
Cercetări arheologice preventive au fost efectuate în toate zonele cuprinse în amprenta 

proiectului (vezi  Raportul asupra studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului 
de condiţii iniţiale pentru patrimoniu cultural). Guvernul, prin MCC, a aprobat descărcarea de 
sarcină arheologică a unei părţi semnificative din cuprinsul amprentei proiectului. Certificatul 
de descărcare de sarcină arheologică pentru masivul Cârnic subteran a fost suspendat de 
către instanţele judecătoreşti şi face totodată în momentul de faţă obiectul unei acţiuni în 
anulare. O hotărâre definitivă şi irevocabilă în ceea ce priveşte acest certificat urmează a fi 
pronunţată în perioada următoare, cauza afându-se în ultima fază procesuală. În zona Orlea 
cercetările arheologice de detaliu sunt programate pentru perioada 2007-2012.  

Astfel activităţile de excavare din timpul lucrărilor de construcţii şi depunerile de steril nu 
au potenţialul de a distruge sau acoperi vestigii arheologice. Distrugerea artefactelor poate 
determina limitarea posibilităţii unei mai bune înţelegeri a istoriei mineritului şi a patrimoniului 
său minier, dincolo de ceea ce e idenficat şi cunoscut prin Programul Naţional de Cercetare 
Alburnus Maior. 
 
3.4.2 Lucrările miniere subterane 

Deschiderea carierelor planificate poate determina distrugerea unor reţele miniere vechi, 
unele dintre acestea fiind posibil să dateze din epoca romană şi perioada 
medievală/modernă. În acelaşi timp deschiderea carierelor poate face accesibile pentru 
studiu o serie de lucrări aflate în zonele inferioare, care pentru moment sunt complet 
inaccesibile. Totuşi, rambleierea viitoarelor cariere ar putea să determine imposibilitatea 
efectuării în viitor a unor cercetări arheologice situate în zonele mai adânci.  

Actuala galerie romană din cadrul muzeului RoşiaMin face parte din viitoarea exploatare 
propusă prin proiect şi va fi direct impactată. 

La toate aceste considerente se adaugă faptul că arheologia minieră, prin natura ei, este 
o ştiinţă distructivă, care determină pe de o parte cunoaşterea, datarea şi interpretarea unor 
astfel de structuri, dar contribuie în acelaşi timp la creşterea vulnerabilităţii lor. De cele mai 
multe ori lucrările subterane din Roşia Montană sunt prăbuşite, rambleiate şi inundate, astfel 
încât este necesară realizarea unor lucrări de amenajare şi susţinere care să permită 
accesul în siguranţă în aceste perimetre. 
 

3.5 Patrimoniul industrial minier  

Implementarea proiectului minier va determina modificări ale patrimoniului industrial 
minier de la Roşia Montană. Astfel urmează să fie afectat muzeul RoşiaMin, precum şi o 
parte a lucrărilor miniere vechi identificate şi cercetate în masivele Cârnic şi Orlea. Într-o 
anumită măsură relocarea şi strămutarea unei părţi a locuitorilor comunei poate determina o 
serie de pierderi în ceea ce priveşte istoria familiei lor şi cea a patrimoniului industrial, o 
întrerupere a unei tradiţii şi istorii orale a Roşiei Montane, transmisă de la o generaţie la alta. 
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4 Măsuri de minimizare 
 

4.1 Peisajul cultural 

În Februarie 2002, MCC, în baza documentaţiilor elaborate de Proiect Alba şi OPUS, 
contractori ai RMGC, a instituit Zona Protejată pentru centrul istoric al localităţii (aviz nr. 
178/2002). Această zonă va cuprinde 35 de clădiri monument istoric, datând în general din 
secolul XIX. Zona Protejată cuprinde şi 3 biserici şi zona pieţei, care alături de Tăul Mare, 
Tăul Brazi, Tăul Anghel, şi zona Văidoaia, contribuie la peisajul cultural al Roşiei Montane.   

Alte perimetre cu statut protejat sunt zona Dealului Carpeni, sectorul minier Catalina 
Monuleşti, monumentul funerar roman de la Tău Gauri şi zona Piatra Corbului, care 
contribuie de asemenea la conservarea unor elemente semnificative pentru peisajul cultural 
al Roşiei Montane. 

Impactul asupra peisajului vizual rezultat prin implementarea Proiectului va fi progresiv 
reabilitat, în conformitate Planurile ESMS, Planul J, Plan de Management pentru 
Reabilitarea şi Închiderea Minei. Drumurile care nu vor mai fi necesare în fazele mai târzii 
ale Proiectului vor fi revegetate, iar o parte semnificativă din cariererele Cirnic şi Orlea vor fi 
rambleiate şi revegetate după ce exploatarea în carieră deschisă va înceta aici. Cariera Jig 
va fi integral rambleiată, iar cariera Cetate va fi parţial inundată (conform celor mai bune 
practici de mediu), doar o mică parte fiind rambleiată şi revegetată. 

Alte activităţi de reabilitare vor fi efectuate odată cu încheierea exploatării miniere şi vor 
include dezafectarea uzinei de preparare, utilizarea haldelor de sol vegetal, reabilitarea 
haldei Cetate şi a barajului de retenţie a apelor acide, precum şi a iazului de decantare 
(TMF), drumurilor de carieră şi a altor halde.  

În completare, vor fi derulate o serie de programe pentru dezvoltarea biodiversităţii, care 
vor avea un efect pozitiv asupra peisajului cultural, aşa cum este prezetat în Planurile 
ESMS, Plan H, Planul de Management pentru Biodiversitate.  

 

4.2 Arhitectura şi structura comunei Roşia Montană  

Zona Protejată cuprinde 35 din cele 41 de clădiri monument istoric existente în Roşia 
Montană. Mai există încă 6 monumente istorice care sunt situate în afara acesteia, în zona 
industrială. Cu toate acestea, Proiectul a fost conceput astfel încât să nu afecteze în mod 
direct nici una dintre clădirile monument istoric. Mai mult decât atât, RMGC îşi asumă 
angajamentul de a menţine toate aceste clădiri cel puţin în actuala lor stare de conservare şi 
de a îmbunătăţii situaţia acestora pe parcursul perioadei în care va transfera dreptul de 
prorietate asupra celor pe care le deţine în prezent către Fundaţie. Ca o măsură menită să 
asigure viabilitatea financiară a viitoarei Fundaţii, RMGC va transfera dreptul de proprietate 
asupra clădirilor monument istoric deţinute de către companie către Fundaţie, în momentul 
în care aceasta va fi pe deplin funcţională şi operaţională. Această acţiune este preconizată 
pentru a asigura o sursă de venit Fundaţiei (prin închirierea acestor clădiri companiei pentru 
asigurarea necesităţilor de cazare pentru o parte a personalului minei şi drept clădiri pentru 
birouri), precum şi posibilitatea de conservare a clădirilor monument istoric şi după 
încheierea Proiectului. De vreme ce un număr semnificativ de clădiri monument istoric sunt 
într-o stare avansată de degradare, RMGC va finanţa lucrările de renovare a tuturor clădirilor 
monument istoric, precum şi a caselor pe care le deţine în Zona Protejată şi care sunt în 
bune condiţii structurale, înainte de transferarea acestora către Fundaţie. Mai apoi acestea 
vor fi închiriate de către companie de la Fundaţie pentru a fi utilizate ca şi locuinţe de 
serviciu şi birouri. RMGC va desfăşura toate aceste lucrări de reabilitare şi renovare a 
clădirilor monument istoric în conformitate cu prevederile legale relevante. De vreme ce o 
bună parte a monumentelor istorice sunt destul de degradate, acesta va fi un unul dintre 
beneficiile Proiectului.  
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Un concept semnificativ definit de Legea 422/2001 privind protecţia monumentelor 
istorice se referă la stimularea măsurilor referitoare la sectorul economic sau a altor sectoare 
de activitate prin măsuri legale pentru a proteja monumentele istorice. 

În Roşia Montană, aşa cum este indicat în Planul de acţiune pentru relocare şi 
strămutare, actuala exploatare minieră este subvenţionată de stat. Închiderea progresivă a 
acestei operaţiuni a determinat deja pierderea a mai mult de 800 de locuri de muncă, iar 
dispariţia în viitor a alte 500 va avea un impact considerabil asupra situaţiei de mediu, 
sociale şi economice din Roşia Montană şi Abrud. Suplimentar, exploatarea Cuprumin 
situată într-o vale învecinată, este preconizată a fi închisă în viitorul apropiat, dacă nu va 
putea fi rentabilizată. Închiderea celor două mine va cauza un impact negativ semnificativ 
asupra vitalităţii economice a întregii regiuni.  

Regresul economic al zonei a început deja de ceva vreme şi are influenţe vizibile şi în 
ceea ce priveşte degradarea monumentelor din Roşia Montană, care se află în stadii diverse 
de conservare, de la fisuri minore şi până la stadiul de precolaps. Conform legii 422/2001, 
responsabilitatea pentru întreţinerea, consolidarea, restaurarea şi utilizarea în condiţii 
adecvate a monumentului istoric este responsabilitatea proprietarului. În multe cazuri, la 
Roşia Montană proprietarul clădirii nu mai locuieşte permanent aici. Mai mult decât atât, într-
o serie de cazuri proprietarii nu au resursele finaciare de a restaura sau repara degradările 
existente la monumentele istorice. Dacă acest trend actual se menţine şi în viitor, atunci este 
posibil ca o parte a monumentelor să dispară pentru totdeauna.  

RMGC a achiziţionat până în prezent 14 clădiri monument istoric, situate în perimetrul 
Zonei Protejate. RMGC propune crearea unei Fundaţii pentru a susţine astfel o dezvoltare 
durabilă a regiunii, în cadrul acestei iniţiative un rol important aparţinând patrimoniului 
cultural (Planurile ESMS, Plan L, Plan pentru Dezvoltarea durabilă  a comunităţii). După 
constituirea cu succes a Fundaţiei, RMGC va dona o parte a caselor pe care le deţine în 
Zona Protejată către aceasta. Astfel Fundaţia va fi capabilă să închirieze aceste clădiri către 
companie pentru a fi utilizte ca şi locuinţe de serviciu şi birouri, fiind generată astfel o sursă 
de venit car va fi putea fi utilizată de Fundaţie pentru diverse iniţiative. 

Această iniţiativă va fi corelată cu iniţiativele propuse de Planul de Acţiune pentru 
Dezvoltare Socio-economică, pentru a crea o economie durabilă în Zona Protejată de-a 
lungul existenţei Proiectului, dar şi după închiderea minei. 

Fundaţia va activa independent de RMGC şi îşi va determina propria misiune şi 
iniţiativele pe care le va întreprinde. 

RMGC îşi asumă obligaţia de a asigura resursele financiare pentru orice reabilitări 
necesare pentru monumentele istorice, în eventualitatea producerii unor deteriorări ale 
acestora cauzate de vibraţii pe parcursul derulării Proiectului. În urma închiderii minei, 
Fundaţia va fi în întregime responsabilă de întreţinerea monumentelor istorice. 

 

4.3 Biserici şi cimitire 

4.3.1 Biserici 
Consultările cu reprezentanţii fiecărei congregaţii care au proprietăţi în interiorul 

amprentei proiectului au început din anul 2002 şi continuă şi în prezent. Relocarea bisericilor 
presupune o aporbare prealabilă semnată de arhiepiscop, preot şi consiliul parohial. 
Ilustraţia 4.9.4, Locaţia bisericilor şi cimitirelor prezintă locaţia bisericilor şi cimitirelor în 
raport cu zona de implementare a Proiectului. 

O trecere în revistă a diferitelor consideraţii şi opţiunilor potenţiale pentru fiecare dintre 
clădirile şi casele de rugăciune din Roşia Montană şi Corna este prezentată în Tabelul 4.1. 

Biserica Ortodoxă, Biserica Greco-Catolică şi casa de rugăciune penticostală, deşi 
situate în afara Zonei Protejate, nu vor fi direct afectate de Proiect. Deşi o parte a enoriaşilor 
acestor biserici este posibil să aleagă strămutarea în Piatra Albă şi vor rămîne astel în 
apropierea bisericii lor, aceste biserici nu vor fi permanent accesibile de-a lungul perioadei 
de derulare a Proiectului. 
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Tabelul 4-1. Consideraţii asupra bisericilor şi opţiuni de minimizare/gestionare a 
impactului 

INSERARE Tabel din folder – fişierul Tabel 3 Biserici 
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În consecinţă, un amplu program de consultare asupra opţiunilor de 
mutare/închidere/relocare a fost iniţiat cu reprezentanţii fiecărei congregaţii, din 2002 şi până 
în prezent. 

Pentru bisericile care vor fi dezafectate ca urmare a implementării Proiectului, urmează 
să fie construite biserici în noua localitate de la Piatra Albă, astfel încât să răspundă 
necesităţii congregaţiilor care vor fi strămutate. În eventualitatea în care un anumit lăcaş sau 
o serie de facilităţi asociate nu vor putea fii susţinute în noua localitate, compania urmează 
să negocieze o valoare de compensare aedecvată situaţiei. 

În 2003, RMGC a contractat două companii pentru a realiza un inventar al bisericilor şi 
pentru o evaluare a relocării unor bunuri bisericeşti mobile, costurile fiind estimate la cca. 
10% din valoarea respectivului lăcaş de cult. Firmelor le-a fost furnizat un lot de date şi 
informaţii cuprinzând planuri şi relevee ale clădirilor, precum şi fotografii ale acestora. S-a 
apelat şi la expertiza autorizată din partea unui membru al Comisiei pentru Pictarea Noilor 
Biserici Ortodoxe pentru evaluarea picturilor bisericeşti. Astfel a fost obţinută o evaluare în 
această privinţă.  

În prezent, Abrudul şi Alba Iulia au lăcaşe de cult şi cimitire care să răspundă cerinţelor 
legate de relocarea unor rezidenţi de la Roşia Montană în aceste zone. Un amplasament 
dominant cu o suprafaţă de cca. 800 mp a fost desemnat în Piatra Albă pentru construcţia 
de noi lăcaşe de cult. 
 
4.3.2 Cimitire 

Legislaţia românească nu conţine prevederi legate de patrimoniul cultural în cazul 
relocării mormintelor, existând încă reglementări specifice din punct de vedere al normelor 
de sănătate şi igienă publică. Totuşi din perspectiva patrimoniului cultural, cimitirele 
contribuie vizual la peisajul cultural al Roşiei Montane, iar credinţele religioase şi tradiţiile de 
înmormântare ale localnicilor sunt esenţiale atunci când se pune problema relocării 
mormintelor/cimitirelor. 

Treisprezece (13) hectare de teren au fost alocate în noul amplasament de la Piatra 
Albă pentru noile cimitire, pentru a compensa cimitirele din Roşia Montană afectate de noua 
mină şi pentru a răspunde nevoilor viitoarei comunităţi, de dimensiunile celei de la Roşia 
Montană. Pentru cimitirele situate pe valea Cornei care vor fi afectate de infrastructura noii 
mine s-a prevăzut relocarea.  

Mormintele vor fi relocate în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România 
(Ordinul 35/1982 şi Ordinul 235/2002). Deschiderea mormântului şi reînhumarea rămăşiţelor 
pământeşti cu sobrietate, conform tuturor canoanelor bisericeşti se consideră că vor atenua 
în bună măsură problemelor de ordin emoţional sau de ordin spiritual care pot apărea în 
astfel de cazuri. 

Oriunde mormintele existente vor trebui strămutate sau dacă familia va solicita acest 
lucru, va fi organizată o slujbă de către un preot atât la deschiderea mormântului, cât şi 
pentru înmormântarea ulterioară. Toate cheltuielile legate de strămutarea mormintelor şi de 
ceremoniile aferente vor fi suportate de către RMGC. 

Mormântul eroului local Simion Balint nu va fi direct afectat de Proiect. Accesul la acest 
mormânt va fi menţinut pe durata Proiectului, deşi există posibilitatea ca accesul să fie 
restricţionat periodic din motive de siguranţă. 

 

4.4 Patrimoniul arheologic 

Siturile arheologice sunt considerate ca fiind valori importante şi de neînlocuit pentru 
patrimoniul cultural al unei ţări, iar din acest considerent măsuri adecvate de management 
au fost elaborate atât pentru a minimiza impactul potenţial asupra patrimoniului arheologic al 
Roşiei Montane, cât şi pentru a încuraja rolul său în dezvoltarea unei comunităţi durabile şi 
dincolo de existenţa Proiectului. 
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4.4.1 Colectarea datelor în cursul studiului de condiţii iniţiale 
Recunoscând importanţa patrimoniului arheologic de la Roşia Montană, o localitate cu o 

tradiţie minieră veche de aproape 1900 de ani, RMGC a finanţat – în conformitate cu 
responsabilităţile legale care-i revin – Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior. 
Scopul declarat al acestuia este acela de a investiga, identifica, cerceta, studia, evalua şi 
conserva valorile de patrimoniu arheologic şi cultural de la Roşia Montană în conformitate cu 
prevederile Legii 378/2001, revizuită prin Legea 462/2003. Acest program urmăreşte 
investigarea reţelelor miniere vechi, cât şi zona de suprafaţă, pentru identificarea şi 
cercetarea vestigiilor arheologice ale exploatărilor miniere antice şi medievale, urmele de 
locuire, zonele funerare, dar şi pentru documentarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu 
mobil arheologic. Această cercetare a început în fapt în anul 2000 şi este planificată să 
continue până în 2012. Responsabilul ştiinţific al acestui program este dr. Paul Damian 
(MNIR), în colaborare cu dr. Beatrice Cauuet (UTAH) pentru componenta de arheologie 
minieră.  

Implementarea programului de cerectare s-a făcut prin colaborarea cu MNIR şi o serie 
de instituţii abilitate, sub monitorizarea MCC, pentru a fi stabilit un inventar al bunurilor 
arheologice semnificative pentru care se impun măsuri de protecţie, pentru investigarea 
tuturor aspectelor legate de patrimoniul cultural al zonei, astfel încât proiectul să poată fi 
adaptat în conformitate cu constrângerile dictate de patrimoniu, obţinându-se astfel 
descărcarea de sarcină arheologică a unor zone, dar şi identificarea celor mai reprezentative 
elemente pentru a fi conservate in situ. 

Până în prezent, RMGC a contribuit cu 9 milioane de dolari SUA pentru finanţarea 
cercetărilor de patrimoniu, rezultatele acestora contribuind la mai buna înţelegere şi 
cunoaşterea istoriei Roşiei Montane, prin studiile dedicate de arheologie, istorie, etnografie 
şi arhitectură. Echipa de cercetare arheologică a realizat hărţi digitale, utilizînd tehnologii noi 
precum măsurătorile GPS şi a elaborat un proiect GIS, care reprezintă o premieră în 
România. Toate acestea au contribuit şi vor contribui la dezvoltarea, pentru prima dată în 
Romînia, a unui sistem structurat de management a unui program de cercetare arheologică.   

Informaţii detaliate asupra metodelor de cercetare şi a rezultatelor investigaţiilor sunt 
prezentate în Raport asupra studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului de 
condiţii iniţiale pentru patrimoniu cultural. 
 
4.4.2 Gestionarea bazei de date arheologice 

În cadrul programului de cercetare arheologică a fost realizată o bază de date digitală, în 
cadrul căreia au fost înregistrate date de ordin arheologic, inclusiv asupra bunurilor de 
patrimoniu arheologic mobil descoperite. Această bază de date va fi utilizată pentru cercetări 
şi studii ulterioare, şi este una dintre primele baze de date de acest fel constituite în 
România, putând fi luată în considerare ca un exemplu pentru alte cercetări arheologice care 
se vor desfăşura în viitor.  
 
4.4.3 Depozitul arheologic 

În contextul derulării programului arheologic, RMGC a asigurat resursele pentru crearea 
unui depozit arheologic, situat într-o clădire din Zona Protejată, pentru păstrarea artefactelor 
arheologice şi a altor bunuri mobile de patrimoniu cultural. Toate aceste bunuri au fost 
înregistrare, inventariate şi conservate, sau sunt în cursul acestui proces, ele urmând să 
facă parte din colecţiile viitorului Muzeu al Mineritului din Roşia Montană. Aceste artefcate 
sunt constant catalogate şi înregistrate într-o bază de date. Astfel aceasta este destinaţia 
tuturor pieselor arheologice descoperite de-a lungul programului de cercetare arheologică, 
care au fost conservate în laboratoare specializate ale unor instituţii muzeale din Deva, Cluj, 
Alba Iulia şi Bucureşti.  
 
4.4.4 Conservarea şi restaurarea in situ 

Investigaţiile realizate în contextul studiilor de condiţii iniţiale, care sunt descrise în 
Raportul asupra studiului de condiţii iniţiale 8, Raport asupra studiului de condiţii iniţiale 
pentru patrimoniu cultural, au identificat în zonele Piatra Corbului, Cătălina Monuleşti şi Păru 
Carpeni vestigii reprezentative pentru exploatările antice miniere de epocă romană de la 
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Roşia Montană, care păstrează o serie de elemente interesante pentru tehnicile miniere, 
printre care se disting sisteme hidraulice de evacuare a apei de mină. Ambele galerii – Păru 
Carpeni şi Cătălina – vor fi investigate în continuarea pentru restuararea lor in situ. Toate 
artefactele descoperite vor fi restaurate şi conservate corespunzător. RMGC îşi asumă 
angajamentul de a susţine amenajarea pentru acces public, în condiţii e siguranţă, a uneia 
dintre aceste două locaţii. Această decizie va fi luată după finalizarea cercetării celor două 
galerii, în baza consultărilor care vor fi purtate cu UTAH, MNIR, MCC şi părţile locale 
interesate. Investigaţiile celor două galerii vor continua în anii următori sub coordinarea dr. 
Baetrice Cauuet (UTAH) şi a dr. Paul Damian (MNIR). 

Atunci cînd are loc dezvoltarea unui proiect într-o zonă care cuprinde vestigii ale vechilor 
galerii miniere, este necesară cercetarea lor pentru a obţine cât mai multe date de ordin 
ştiinţific, cât şi conservarea unor porţiuni reprezentative, atât pentru efectuarea de cercetări 
ulterioare de arheologie minieră, cât şi pentru a permite cunoaşterea şi înţelegerea unor 
astfel de monumente arheologice de către publicul larg. 

Două serii de vestigii constructive romane, situate pe dealul Carpeni şi la Tău Găuri, 
care cuprind şi clădiri cu funcţiune administrativă, au fost identifcate ca având semnificaţie 
istorică aparte şi au fost propuse de specialişti pentru conservare in situ. În completarea 
identificării acestor structuri au fost efectuate cercetări arheologice preventive pentru a 
determina natura şi semnificaţia lor în contextul civilizaţiei roamne. MCC şi MNIR – 
coordonatorul ştiinţific al Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior, în colaborare 
cu RMGC, au luat o serie de decizii menite să asigure conservarea in situ a acestor structuri. 
De asemenea, proiectul a fost adaptat astfel încât să permită accesul la aceste obiective 
arheologice pe durata derulării exploatării miniere, ulterior acestea urmând să fie în 
responsabilitatea Fundaţiei.  

Vestigiile romane din zona dealului Carpeni, galeriile romane din masivul Cârnic – punct 
Piatra Corbului şi monumentul funerar circular au fost clasate ca monument istoric în LMI 
2004, fapt care va asigura în viitor protecţia acestora. 
 
4.4.5 Cătălina Monuleşti şi Păru Carpeni 

Dincolo de valoarea acestor lucrări subterane pentru cercetarea academică asupra 
exploatărilor antice romane, aceste reţele permit cunoaşterea de către public a acestui 
patrimoniu deosebit. Pentru România, aceste vestigii reprezintă o parte semnificativă a 
istoriei naţionale. 

În prezent în Roşia Montană există o galerie romană accesibilă public, în cadrul 
muzeului RoşiaMin. Accesul se face prin reţeaua minieră modernă din masivul Orlea, pintr-o 
galerie special amenajată cu 157 de trepte şi urmând apoi un traseu de cca. 42 de m printr-o 
galerie modernă se ajunge la galeria antică. Întregul sistem este iluminat. 

Deşi galeria este într-un circuit public de vizitare o serie de îmbunătăţiri sunt necesar să 
fie efectuate pentru a asigura accesul în condiţii de siguranţă. Astfel ar fi necesară 
amenajarea unui acces secundar, în eventualitatea unui incendiu sau a unei prăbuşiri. 
Treptele de acces ar trebui de asemenea refăcute, având aproape 30 de ani vechime, în 
special pentru a permite un acces mai facil tinerilor şi vârstnicilor. 

Se preconizează ca lucrările miniere vechi din cadrul muzeului RoşiaMin să fie 
exploatate în viitor prin implementarea proiectului minier. Astfel RMGC, în colaborare cu 
echipa de cercetare arheologică a căutat să asigure o serie de locaţii similare, care să poată 
fi considerate ca alternative pentru dispariţia acestei galerii din muzeul RoşiaMin. Astfel 
starea de conservare, natura şi semnificaţia lucrărilor miniere vechi din Roşia Montană a fost 
evaluată de către o echipă de cercetători sub coordonarea dr. Beatrice Cauuet. Lucrările din 
masivul Cetate sunt în cea mai mare parte distruse (Alburnus Maior I, ed. P. Damian, 2003.) 
în urma exploatării în carieră deschisă efectuată de Statul Român în ultimii 35 de ani. 
Lucrările miniere accesibile din masivul Cârnic au fost studiate, topografiate şi evaluate, ele 
fiind într-o stare mai bună, dar în mod frecvent inundate şi rambleiate, cea mai mare parte 
fiind reexploatată de către minerii moderni. Galeriile cerectate în zona celor două viitoare 
cariere Cetate şi Cârnic au conţinut foarte puţine bunuri de patrimoniu mobil, care au fost 
colectate şi conservate. Accesul public în aceste galerii este aproape imposibil, dacă sunt 
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luate în considerare starea lor de conservare, locaţia, precum şi necesitatea existenţei unor 
norme de siguranţă.  

RMGC şi-a asumat angajamentul de a lua măsurile necesare pentru conservarea in situ 
a unor reţele miniere subterane reprezentative, situate în zonele Cătălina Monuleşti şi Păru 
Carpeni, care sunt în curs de cercetarea şi vor continua să fie investigate şi în anii următori. 
De asemenea, RMGC a a adaptat proiectul său astfel încât să poată fi conservate in situ 
lucrările de la Piatra Corbului, din masivul Cârnic. La toate acestea se adaugă asumarea 
obligaţiei de a asigura fondurile şi resursele necesare pentru realizarea unei serii de replici 
ale unor structuri miniere reprezentative, cercetate în alte părţi ale sitului, conform 
recomandărilor şi expertizei efectuate de dr. Beatrice Cauuet. Aceste replici vor fi integrate 
în cadrul viitorului muzeu al mineritului. 

Toate zonele pentru care s-au luat măsuri pentru conservare in situ sunt prezentate în 
Ilustraţia 4.9.8. Zone cu valori de patrimoniu cultural desemnate pentru conservare. 

Datorită semnificaţiei sale istorice şi amplasării în Zona Protejată, galeria Cătălina 
Monuleşti a fost considerată drept cea ma potrivită pentru redeschidere şi amenajare 
publică, urmând ca în viitor să fi realizat un studiu de fezabilitate în acest sens. Descoperirea 
în anul 2005 a sistemului hidraulic roman din Păru Carpeni a oferit o nouă alternativă. 
Ambele zone vor fi conservate in situ, urmând să fie luată în viitor decizia care este mai 
adecvată pentru amenajarea unui circuit turistic. 
 
4.4.6 Monumentul funerar roman de la Tău Găuri  

Monumentul funerar circular situat la Tăul Găuri, ce a fost descoperit şi cercetat în 
perioada 2002-2003, iar în prezent este protejat primar, va fi conservat in situ, şi a fost clasat 
pe Lista Monumentelor Istorice. RMGC şi-a asumat angajamentul de a finanţa conservarea 
integrală şi restaurarea in situ a acestui monument. OPUS, birou de arhitectură din Bucureşti 
specializat în conservarea şi restaurarea de monumentelor istorice, a fost angajat de RMGC 
pentru elaborarea proiectului de restaurare a acestei construcţii romane, proiect adoptat de 
MCC – CNMI în 2004. Tot în 2004 a fost realizată o fază preliminară a proiectului de 
restaurare, respectiv restaurarea de piatră. 
 
4.4.7 Vestigiile romane de pe dealul Carpeni 

Investigaţiile la cea de-a doua clădire romană cu hypocaust de pe dealul Carpeni au fost 
finalizate în anul 2003. Zona a fost propusă de specialişti pentru crearea unei rezervaţii 
arheologice, fiind înscrisă într-o primă fază în LMI.  
 
4.4.8 Conservarea in situ a lucrărilor miniere de suprafaţă şi subterane romane şi 

medievale de la Piatra Corbului 
Ca urmare a rezultatelor cercetărilor ample de arheologie minieră efectuate de echipa 

arheologică UTAH asupra galeriilor antice şi medievale din Roşia Montană, RMGC şi-a 
asumat obligaţia de a conserva in situ una dintre cele mai reprezentative părţi ale acestora, 
respectiv zona de la Piatra Corbului, din masivul Cârnic. (Ilustraţia 4.9.8, Zone cu valori de 
patrimoniu cultural desemnate pentru conservare). 

Cercetările arheologice efectuate în celelalte zone subterane cu potenţial arheologic ale 
sitului au permis cerectarea lor exhaustivă, înregistrarea tuturor datelor ştiinţifice, colectarea 
materialelor şi realizarea unor relevee topografice de detaliu. Astfel, pentru cele mai 
reprezentative, urmează să fie construite o serie de replici, în baza recomandărilor şi 
expertizei dr. Beatrice Cauuet. 
 
4.4.9 Bunuri de patrimoniu mobil  

Conform prevederilor legale în vigoare, bunurile de patrimoniu arheologic mobil 
descoperite la Roşia Montană sunt proprietate publică a statului. MNIR a primit din partea 
MCC custodia temporară asupra tuturor acestor artefacte. RMGC a asigurat resursele 
necesare pentru realizarea unui depozit arheologic unde sunt păstrate toate bunurile 
descoperite în cursul cercetărilor arheologice, o parte dintre acsetea fiind deja restaurate în 
laboratoare specializate ale unor instituţii muzeale de la Deva, Cluj, Alba Iulia, şi Bucureşti.  
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Diagnosticul preliminar realizat de CPPCN şi MNUAI în cursul anului 2000, a arătat că o 
parte semnificativă din componenta de patrimoniu arheologic a sitului de la Roşia Montană 
este constituită din bunurile de patrimoniu mobil, care pot fi cercetate şi ulterior valorificate 
într-un muzeu. Astfel toate artefactele descoperite din 2000 şi pînă în prezent sunt 
inventariate, restaurate şi înregistrate într-o bază de date, fiind astfel pregătite să facă parte 
din colecţiile viitorului muzeu al mineritului de la Roşia Montană. Acesta este unul dintre 
rezultatele pozitive ale Proiectului în ceea ce priveşte patrimoniul cultural. 

În eventualitatea în care centrul cultural şi noul muzeu minier nu vor fi realizate, MNIR în 
cooperare cu RMGC va iniţia consultări cu MCC pentru a determina cea mai bună locaţie a 
tuturor acestor artefacte. 
 
4.4.10 Protocolul pentru descoperiri întâmplătoare 

Protocolul pentru descoperiri întâmplătoare este o componentă esenţială a Planului de 
Management pentru Patrimoniul Cultural, care prezintă modul în care RMGC va asigura 
identificarea şi gestionarea adecvată a vestigiilor arheologice ce pot fi descoperite de-a 
lungul perioadei de existenţă a Proiectului. 

Luând în considerare natura amplasamentului există posbilitatea ca de-a lungul unor 
activităţi efectuate în diverse etape ale proiectului să fie descoperite ale bunuri arheologice. 
Din acest considerent va fi implementat un program de supraveghere arheologică, ce se va 
desfăşura şi în baza unui Protocol pentru descoperiri întîmplătoarem document care 
urmează să fie redactat în viitor. Acest protocol are ca scop prevenirea oricăror distrugeri 
accidentale ale resureslor arheologice, în eventualitatea în care acestea survin în cursul 
derulării etapelor proiectului, atât la suprafaţă, cât şi în subteran. 

Activităţile specifice ale Proiectului care pot ocaziona descoperirea întîmplătoare a unor 
bunuri arheologice sunt legate de exploatarea în carieră, construirea drumurilor şi a altor 
elemente de infrastructură, decopertări etc. În cursul efectuării decopertărilor pentru 
construirea iazului de decantare şi a zonelor de haldare va fi asigurată permanent 
supravegherea arheologică pentru a preveni orice potenţială afectare a unei resurse 
arheologice.  

Primul pas în prevenirea unor astfel de situaţii a fost efectuarea unui amplu studiu de 
condiţii iniţiale, în contextul căruia au fost investigate din punct de vedere arheologic zonele 
de sub amprenta proiectului, pentru cea mai mare parte dintre acestea MCC eliberând 
certificatele de descărcarea de sarcină arheologică, astfel RMGC îndeplinindu-şi obligaţiile 
legale care-i revin conform legii. Acestea sunt asigurarea resurselor necesare pentru 
investigarea preliminară a zonelor potenţial afectate, precum şi o serie de studii şi activităţi 
conexe legate de gestionarea bunurilor de patrimoniu mobil descoperite, şi prevenirea pe cât 
mai mult posibil a situaţiei apariţiei unor descoperiri semnificative în cursul derulării 
proiectului.  

Studiile de condiţii iniţiale şi cercetările arheologice preventive efectuate în vederea 
obţinerii descărcării de sarcină arheologică au identificat zonele cu potenţail arheologic, 
confirmând că în zona Roşia Montană au existat în sec. II – III p. Chr. exploatări miniere 
romane. În baza rezultatelor acestor cercetări, Protocolul pentru descoperiri întîmplătoare 
are un rol important din perspectiva procesului de evaluare a impactului de mediu. 

Următoarele secţiuni prezintă o serie de detalii asupra angajamentelor asumate în 
cadrul Proiectului pentru identificarea unor astfel de descoperiri în cursul activităţilor de 
decopertare şi excavare din cadrul acestuia. Protocolul pentru descoperiri întâmplătoare se 
va ghida după următoarele principii: 

 Supravegherea arheologică pentru identificarea potenţială a unor vestigii arheologice 

 Formare profesională, avertizare, vigilenţă şi competenţă; 

 Evaluarea rapidă a semnificaţiei descoperirii; 

 Înregistrarea şi documentarea adecvată a descoperirilor întâmplătoare; 

 Comunicarea internă şi externă a descoperirilor întâmplătoare; 

 Proceduri speciale pentru gestionarea descoperirilor întâmplătoare; 
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 Raporturi de non-conformare cu prevederile protocolului şi acţiuni subsecvente 
corective şi preventive; şi, 

 Conformarea cu prevederile legale aplicabile în cazul descoperirilor întâmplătoare 
(conform prevederilor Legii 462/2003). 

Modul de abordare specific în cazul descoperirilor întâmplătoare va fi determinat de 
natura semnificaţiei lor. Aceste descoperiri pot implica necesitatea efectuării de cercetări 
arheologice de salvare, în urma cărora să fie adoptate o serie de decizii conform legii.  

Scopul principal al Protocolului pentru descoperiri întâmplătoare este acela de a 
identifica, evalua semnificaţia şi conserva resurse arheologice unice într-o manieră 
adecvată, determinând o perturbare minimă a planificărilor construcţiilor şi operaţiunilor. 

În funcţie de natura unei astfel de descoperiri, în baza evaluării efectuate de echipa 
independentă de supraveghere arheologică şi a deciziei MCC şi DJPCCPCN Alba, directorul 
minei poate să decidă suspendarea activităţii miniere într-un anumit perimetru. In 
completare, în momentul unor vizite sau evaluări în teren din partea autorităţilor legale 
abilitate, maistrul care coordonează activitatea în acel perimetru va fi resposabil pentru 
asigurarea tuturor normelor de securitate şi efectuarea vizitei în condiţii de siguranţă. 

O serie de măsuri de management vor fi implementate ca parte a Protocolului pentru 
descoperiri întâmplătoare pentru a reduce posibilitatea sau pentru a minimiza impactul 
potenţial asupra vestigiilor arheologice. Aceste măsuri de management includ următoarele: 

 Cercetări extinse ale condiţiilor iniţiale: Colaborarea dintre RMGC şi MCC din timpul 
fazei de pre-construcţie a determinat o bună cunoaştere şi înţelegere a arheologiei şi 
istoriei zonei Proiectului. Această informaţie va permite stabilirea priorităţii diverselor 
zone şi concentrarea eforturilor pentru identificarea descoperirilor întâmplătoare în 
zonele susceptibile de a avea resurse arheologice neidentificate, ajutînd astfel 
personalul arheologic de specialitate şi pe cel minier în identificarea tipurilor de 
descoperiri care pot să survină într-o anumită fază a proiectului; 

 Protocolul pentru decopertarea suprafeţelor: Este de aşteptat ca o bună parte din 
descoperirile întâmplătoare care pot să apară, să fie făcute în cursul operaţiunilor de 
decopertare, astfel că va fi dezvoltate un protocol special pentru efectuarea 
supravegherii arheologice în cursul decopertărilor. 

 Protocollu pentru descoperiri întâmplătoare subterane: În cursul operaţiunilor în 
carieră pot surveni astfel de descoperiri întâmplătoare subterane. Protocoale 
speciale vor fi implemntate pentru asigurarea supravegherii arheologice. O serie de 
măsuri speciale de securitate vor trebui luate în considerare pentru a permite accesul 
în siguranţă al specialiştilor arheologi. În situaţia în care se constată că o anumită 
zonă interceptată în cursul operaţiunilor nu face parte din cele investigate în 
contextul studiilor de condiţii iniţiale, se va aplica procedura specială prevăzută în 
Protocolul pentru descoperiri întâmplătoare.  

 Programul de relocare şi conservare: Un program privind relocarea, conservarea şi 
depozitarea materialelor arheologice rezultate în urma descoperirilor arheologice 
întâmplătoare va trebui realizat, inclusiv pe baza unor controale autorizate. 

 Marcarea perimetrelor: Zonele cu potenţial ridicat privind probabilitatea descoperirilor 
întâmplătoare sau cele pentru care s-a dispus încetarea temporară a operaţiunilor şi 
accesul este restricţionat datorită unor astfel de situaţii trebuie marcate vizibil; 
personalul arheologic va trebui să se asigure că marcarea este corespunzătoare 
astfel încât să fie prevenit accesul utilajelor sau al personalului minier. Sesiunile de 
formare, consultările cu maiştri, şi Manualul de proceduri de operare standard al 
RMGC vor defini aceste tipuri de perimetre şi vor stabili reguli de semnalizare vizuală 
a acestora. 

 Oprirea frontului de lucru (suspendarea temporară): Din punctul de vedere al 
companiei, structura de conducere va fi responsabilă de implementarea prevederilor 
Protocolului pentru descoperiri întămplătoare şi va decide, în funcţie de situaţie, 
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oprirea temporară sau pentru o perioadă mai îndelungată a frontului de lucru într-un 
anumit sector, pentru a permite desfăşurarea cercetărilor arheologice preventive şi în 
baza rezultatelor acestora, luarea deciziilor şi măsurilor legale care se impun. 

Detalii suplimentare asupra acestui protocol sunt prezentate în Planurile ESMS, Plan M, 
Plan de Management pentru Patrimoniul Cultural. 
 
4.4.11 Diseminarea informaţiei 
 
Publicaţii arheologice  

Luând în considerare că informaţia ştiinţifică obţinută în urma efectuării cercetărilor de 
arheologie preventivă este semnificativă, unul dintre scopurile declarate ale programului este 
de a continua să publice rezultatele acestor cercetări în cadrul serie mongrafice Alburnus 
Maior instituită din anul 2003. Lista viitoarelor publicaţii preconizate să apară în cadrul serieu 
sunt prezentate în Tabelul 4.2. 
 
Tabelul 4.9-4. Planul editorial al seriei monografice Alburnus Maior3 

Nr.crt. Titlu  Data estimată a 
apariţiei Observaţii 

1. Alburnus Maior 3 - Necropola de la Tăul 
Cornei 

trim. II 2006 volum în 2 părţi, bilingv 
română/engleză 

2. Alburnus Maior 4 - Cercetări de 
arheologie minieră la Roşia Montană. 
Masivul Cârnic 

trim. IV 2006 – trim. 
I 2007 

volum trilingv - română, engleză, 
franceză 

3. Alburnus Maior 5 - Necropola de la Jig-
Piciorag 

trim. III 2007 volum bilingv română/engleză 

4. Alburnus Maior 6 - Necropola de la 
Ţarina 

trim. IV 2008 cercetare de teren finalizată în 2005, 
495 morminte de incineraţie cercetate 
până în; volum în 2 părţi, bilingv 
română/engleză 

5. Alburnus Maior 7 - Necropola de la Hop trim. IV 2008 republicarea celor cca. 300 de 
morminte cercetate; volum în 2 părţi, 
bilingv română/engleză 

6. Alburnus Maior 8 - Necropola de la 
Pârâul Porcului - Tăul Secuilor 

trim. III 2009 cercetare de teren în curs de finalizare 
în 2006 pentru sectorul Pârâul 
Porcului, morminte de incineraţie 
cercetate până în prezent cca. 275; 
volum în 2 părţi, bilingv 
română/engleză 

7. Alburnus Maior 9 - Cercetări de 
arheologie minieră la Roşia Montană. 
Zona Păru-Carpeni 

2014 Cercetări în curs, planificate să 
continue în perioada 2007 - 2012 
volum trilingv - română, engleză, 
franceză 

8. Alburnus Maior 10 - Cercetări 
arheologice la Roşia Montană. 
Miscellanea  

trim. IV 2009 publicarea cercetărilor din zona 
Carpeni, tumulul din Valea Seliştei, 
tumulul de la Pietrele Albe, galeria 
Cătălina-Monuleşti, amenajări miniere 
moderne (Hăbad şi Valea Cornei); 
volum bilingv română/engleză 

9. Alburnus Maior 11 - IDR III/3a. 
Supplementum Inscriptionum Daciae 
Romane. Alburnus Maior 

trim. III 2009 publicarea tuturor inscripţiilor 
descoperite la Roşia Montană din 
2000 şi până în prezent într-un nou 
corpus epigrafic 

10. Alburnus Maior 12 - Cercetări 
arheologice la Roşia Montană. Corpus 
Iconographicum Regionis Alburno Maiori 

trim. II 2010 volum dedicat publicării elementelor 
de artă şi arhitectură romană 
provincială tipice zonei Alburnus Maior 

11. Alburnus Maior 13 - Cercetări 
arheologice la Roşia Montană. 

trim. II 2010 publicare unor categorii de materiale 
semnificative (ceramică, sticlă, metal, 

                                                 
3 Acest plan editorial ia în considerare publicarea rezultatelor cercetărilor desfăşurate din 2000 şi până în prezent, cea mai 
mare parte a acsetora fiind încheiate pe teren. O serie dintre acestea însă sunt în curs şi vor fi finalizate astfel: Ţarina şi Pârâul 
Porcului în 2006, în vreme ce zona Orlea va fi investigată printr-un program de cercetări arheologice de suprafaţă şi subteran 
planificat pentru perioada 2007-2012 (excepţie făcând cercetările din zona sectorului minier Păru Carpeni).  
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Inventaria Arheologica. Alburnus Maior material litic) într-o serie de fascicole 
12. Alburnus Maior 14 - Auraria Regionis 

Alburno Maiori  
2014 volum de sinteză asupra sitului minier 

antic de la Roşia Montană 
13. Alburnus Maior Anthropos 2 – Cercetări 

etnografice în zona Bucium 
trim. III-IV 2006 Studiu de etnografie comparată între 

satele din valea Bucium şi cele din 
valea Roşia Montană; volum bilingv 
română/engleză 

14. Alburnus Maior Anthropos 3 - Cercetări 
etnografice în zona Bucium. Oameni şi 
locuri 

trim. II-III 2007 studiu de antropologie culturală în 
zona comunei Bucium; volum bilingv 
română/engleză 

 
Este de aşteptat ca Fundaţia să decidă realizarea unor alte serii de publicaţii care să se 

adreseze publicului larg în principal.  
 
Etnografie şi istorie orală 

Unul dintre scopurile cercetării etnografice de la Roşia Montană a fost identificarea 
impactului potenţial asupra mediului natural, cât şi a fondului construit, ca urmare directă sau 
indirectă a implementării Proiectului minier. 

Prin Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior, finanţat de către RMGC conform 
prevederilor legale, au fost întreprinse acţiuni semnificative pentru realizarea unei arhive 
digitale de istorie orală a locuitorilor zonei, arhivă care include atât memoriile, cât şi opinile 
lor asupra vieţii de la Roşia Montană. În acelaşi cadru a fost publicat primul volum dedicat 
studiilor etnografice întreprinse la Roşia Montană, Corna şi Bucium în perioada anilor 2001-
2003, editat în seria Alburnus Maior Anthropos.  

Construirea noului centru cultural şi a muzeului mineritului în Roşia Montană va crea o 
oportunitate deosebită pentru conservarea şi valorificarea elementelor de patrimoniu 
etnografic şi a datelor de istorie orală a Roşiei Montane. Mai mult decât atât, va fi încurajată 
participarea localnicilor la crearea şi desfăşurarea activităţilor Fundaţiei, astfel încât 
comunitatea să fie direct şi activ implicată în luarea deciziilor legate de conservarea şi 
valorificarea moştenirii culturale şi a tradiţiilor lor.  
 
Arhiva de istorie orală 

Arhiva de istorie orală realizată în cadrul Programului Naţional de Cercetare Alburnus 
Maior, finanţat de către RMGC conform prevederilor legale este în prezent păstrată în mai 
multe locaţii, respectiv: Centrul de Istorie Orală “Gheorghe Brătianu” al Societăţii Române de 
Radiodifuziune, în cadrul Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” din Bucureşti, şi în 
cadrul Departamentului de Patrimoniu al RMGC. 

Construirea noului centru cultural şi a muzeului mineritului în Roşia Montană vor crea o 
oportunitate deosebită pentru valorificarea publică a unei părţi semnificative din această 
arhivă. Arhiva va fi de asemena disponibilă pentru diverse studii academice, pentru 
diseminarea cât mai largă a experienţei de viaţă şi a memoriilor locuitorilor Roşiei Montane.  
 
Modelul 3-D al reţelelor subterane din masivul Cârnic 

Pe baza datelor topografice, a releveelor de detaliu, cât şi a rezultatelor cercetărilor 
efactuate în reţele miniere vechi din masivul Cârnic, este în curs de realizare un model 3-D 
care va ilustra cele mai reprezentative zone studiate. Utilizând programe software speciale, 
respectiv 3-D Studio Max, este posibilă simularea digitală a reţelelor cercetate, înfăţişând 
succesiv modul în care ele vor fi arătat în antichitate, reexploatarea lor în epocă medievală şi 
modernă şi cum arată ele în prezent, după efectuarea investigaţiilor de arheologie minieră. 
Modelarea a fost concepută astfel încât să înfăţişeze fişere video ale reconstituirilor posibile 
legate de aceste lucrări vechi. O altă funcţie specială a aplicaţiei va permite utilizatorului să 
navigheze prin aceste reţele într-un mod interactiv. Într-o primă fază aplicaţia este dezvoltată 
pentru a prezenta cele mai reprezentative structuri, dar datele strînse permit extinderea ei în 
viitor, în funcţie de necesităţi.  

Rezultatele acestei modelări vor fi prezentate pe site-urile web www.archeomine.org 
(site special creat pentru diseminarea informaţiei legate de arheologia minieră), www.mnir.ro 
(site-ul Muzeului Naţional de Istorie a României), www.gabrielresources.com (site-ul 
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companiei) şi desigur pe viitorul site al Fundaţiei, constituind astfel o importantă resursă 
educaţională care va permite cunoaşterea reţelelor miniere vechi de la Roşia Montană, 
practic de un public foarte numeros. 
 
Site web 

RMGC va continua să actualizeze pe site-ul său (www.gabrielresources.com) 
informaţiile asupra programului de cercetare a patrimoniului în curs de derulare la Roşia 
Montană. Aceeaşi informaţie va fi prezentată şi pe site-ul MNIR (www.mnir.ro - site-ul oficial 
al Muzeului Naţional de Istorie a României). Mai mult RMGC va participa la menţinerea unui 
site dedicat arheologiei miniere (www.archeomine.org), aici fiind prezentate diverse proiecte 
în curs de derulare legate de minerit în Europa şi în lume. Acest site a fost dezvoltat 
independent de RMGC, de către dr. Beatrice Cauuet, de la Universitatea Toulouse Le Mirail 
din Franţa, care este editorul principal al acestui site. Site-ul prezintă informaţii în limbile 
franceză, engleză şi română, şi reprezintă o importantă resursă digitală, uşor accesibilă, 
pentru căutarea de bibliografie şi informaţie tematică, datele putând fi descărcate în format 
PDF.  

RMGC va susţine şi crearea unui weblog, o interfaţă IT mai bine cunoscută sub numele 
de blog. Acseta reprezintă practic un jurnal (buletin de informare) on-line, care este 
permanent actualizat şi este dedicat informării unui public cât mai amplu. În general blog-ul 
reprezintă personalitatea autorului său. Astfel vor fi prezentate date despre membrii echipei 
de cercetare a patrimoniului, precum şi opiniile lor asupra cercetării, proiectului, etc.  

 

4.5 Patrimoniul industrial minier 

Peisajul cultural al Roşiei Montane a fost modelat de-a lungul a aproape 1900 de ani de 
istorie a mineritului. Mineritul a influenţat toate aspectele vieţii de la Roşia Montană, 
determinând apariţia unei culturi miniere care şi-a pus amprenta asupra unui număr de 
faţete legate de evoluţia localităţii, precum structura acesteia şi ţesutul său urban, 
arhitectura, etnografia, viaţa economică şi spirituală, şi desigur nu în ultimul rând a mediului 
natural. Patrimoniul industrial este păstrat prin reţelele miniere vechi, în arhitectura şi istoria 
orală a localităţii.  

Cele două mine existente în prezent în regiune, Cuprumin şi RoşiaMin, operate de statul 
român, sunt planificate să fie închise în viitor. Închiderea RoşiaMin va genera pierderea a 
cca. 800 de locuri de muncă, ceea ce va avea un impact semnificativ social, de mediu şi 
economic asupra Roşiei Montane şi Abrudului. Închiderea acestei mine operate de către 
stat, este planificată deoarece ea nu mai este viabilă din punct de vedere economic. 

Peste jumătate din populaţia din acestă zonă este direct dependentă de activităţile de 
extragere şi procesare minieră (Institutul Naţional de Statistică, 1992). Populaţia Roşiei 
Montane a scăzut în anii din urmă cu cca. -0,7% în perioada 1992-2002, reflectând acelaşi 
trend descendent înregistrat încă de la începutul secolului XX. Aceeaşi tendinţă se 
înregistrează şi în cazul oraşelor Abrud şi Câmpeni, dar ea nu este chiar atât de accentuată. 
Rata natalităţii este scăzută, la fel ca şi în restul României, ca o consecinţă a procesului de 
îmbătrânire a populaţiei, cu o predominanţă a persoanelor de sex feminin în categoriile de 
populaţie mai în vârstă (femei văduve). O serie de factori, explică la un nivel general, 
această situaţie: depopularea treptată a zonelor rurale pe întreg parcursul secolului XX, o 
succesiune de crize economice care au afectat industria mineritului aurifer, decăderea 
economică întregistrată în anii de după căderea comunismului. 

Proiectul propus de RMGC la Roşia Montană va avea ca beneficiu continuarea 
existenţei unei tradiţii şi culturi miniere, atât prin construirea unei mine profitabile, dar şi prin 
iniţiativele asumate în sensul conservării şi valorificării patrimoniului minier al localităţii. 
Pentru ca Roşia Montană să poată intra într-o nouă perioadă de dezvoltare modernă, este 
necesară formarea profesională adecvată a noilor angajaţi, dar şi menţinerea oportunităţilor 
legate de minerit şi dincolo de perioada de derulare a Proiectului de faţă. 

Proiectul va crea un număr semnificativ de noi locuri de muncă temporare şi 
permanente, care vor necesita formarea şi pregătirea profesională a angajaţilor pentru 
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operarea unei mine moderne, derularea operaţiunilor în condiţii de siguranţă, cu 
monitorizarea factorilor de mediu şi o producţie de calitate. Astfel de performanţe şi 
beneficiile derivate vor putea fi transferate asupra altor zone industriale şi în sectorul 
comercial. Aceşti muncitori calificaţi vor contribui la crearea unui corp profesional înalt 
calificat, cu competenţe recunoscute la nivel internaţional.  

De-a lungul derulării Proiectului, activităţile de explorare în regiune vor continua, pentru 
identificarea altor zăcăminte care ar putea fi exploatate în viitor. Identificarea de noi 
zăcăminte poate determina extinderea perioadei de existenţă a proiectului şi derularea în 
viitor a altor operaţiuni miniere în regiune.  

RMGC va susţine încredinţarea bunurilor de patrimoniu mobil din cadrul actualului 
muzeu RoşiaMin către viitorul muzeu ce va fi administrat de Fundaţie şi îşi asumă 
responsabilitatea de a asigura resursele necesare pentru strămutarea acestora în condiţii de 
siguranţă, şi depozitarea lor adecvată până la valorificarea lor în cadrul noului muzeu. 
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5 Cadrul legislativ şi recomandări internaţionale acceptate 
5.1 Legislaţia românească privind protejarea patrimoniului cultural 

În România nu există un document legislativ cuprinzător care să dea definiţii clare şi să 
stabilească atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la protecţia patrimoniului cultural şi la 
proprietatea culturală în ansamblul lor. Totuşi, cele mai multe componente ale patrimoniul 
cultural incluzând patrimoniul arheologic şi monumentele istorice sunt reglementate printr-o 
serie de legi. 

Principalele documente legislative aplicabile în ceea ce priveşte protecţia patrimoniului 
cultural din România includ: 

 OG 43/2000 (completată prin Legea nr. 378/20014), care este principalul act ce 
reglementează activităţile legate de patrimoniul arheologic, stabilind cadrul legal de 
desfăşurare al cercetărilor arheologice de teren şi defineşte acţiunile legate de 
protejarea zonelor cu patrimoniu arheologic. Legea menţionează instituţiile şi 
entităţile din România abilitate să ia decizii în ceea ce priveşte protecţia patrimoniului 
arheologic, precum şi drepturile şi obligaţiile care revin proprietarilor sau investitorilor 
privind finanţarea cercetărilor arheologice necesare pentru obţinerea unui certificat 
de descărcare de sarcină arheologică.; 

 Legea nr. 182 / 20005, care asigură cadrul legal pentru activităţile legate de bunurile 
de patrimoniu mobil, respectiv evalarea, clasarea, exportul acestei categorii de 
bunuri, precum şi definiţiile diverselor categorii. Legea menţionează instituţiile şi 
entităţile din România abilitate să ia decizii în ceea ce priveşte protecţia bunurilor de 
patrimoniu mobil;  

 Legea nr. 422/20016 referitoare la protejarea monumentelor istorice; 

 Legea nr. 5/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 152 din 2000, privind aprobarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) şi lista zonelor naturale şi a 
celor cu valori de patrimoniu de interes naţional; 

 Legea nr. 311/2003 referitoare la muzee şi colecţii; şi, 

 Reglementările privind Planul de Urbanism General (PUG) nr. 525/1996.  

 HG nr. 1430/2003 care revizuieşte Legea 422/2001 privind monumentele istorice 

 Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor OMCC 2682/2003 privind aprobarea Normelor 
metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor 
istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de 
evidenţă a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor 
2807/2003 cu privire la Normele metodologice de clasare şi evidenţă a 
monumentelor istorice 

 Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor OMCC nr. 2392/2004 privind standardele şi 
procedurile în arheologie 

Reglementările privind Planul de Urbanism General (PUG) nr. 525/1996 definesc cadrul 
legal pentru elaborarea PUG şi reglementările aferente, activităţi obligatorii petru Consiliile 
Locale în aria administrativă a acestora. Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) 
şi Planul de Urbanism General (PUG) şi reglementările aferente, constituie baza tehnică şi 
                                                 
4 Legea 378/2001 privind protejarea patrimoniului arheologic şi declararea unor situri de interes naţional, revizuită şi completată 
de Legea 462/2003, apărută în noiembrie 2003. 
5 Legea 182/2000 privind protejarea bunurilor mobile de patrimoniu cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 27 
octombrie 2000, partea I. 
6 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, revizuită şi completată prin Legea 468/2003, precum şi OMCC 
2682/2003, OMCC 2684/2003 şi HG 1430/2003. 
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legală pentru orice modificări în cadrul ariei administrative a unei anumite localităţi. Astfel pot 
fi modificate categorii de folosinţă a terenurilor în cadrul comunei (satului) pentru a autoriza 
noi utilizări, inclusiv proiecte miniere. Atât ghidul, cât şi reglementările referitoare la PUG fac 
parte din ordinul MLPAT 80/N/1996. Documentaţiile de urbansim suplimentare sunt 
reprezentate de Planul de Urbanism Zonal (PUZ) şi Planul de Urbanism de Detaliu (PUD). 

PUG-ul Roşia Montană (2002) a identificat o serie de zone adiacente zonei de 
dezvoltare industrială, acestea fiind dezvoltate separat pentru o serie de elemente de 
infrastructură asociate. Aceste zone includ: 

 Zona comunei Roşia Montană unde va fi construită o nouă zonă rezidenţială 
(localitate) pentru strămutarea unei părţi a populaţiei, având prevăzute funcţiuni 
comerciale şi administrative pentru a compensa facilităţile dezafectate de 
implementarea Proiectului; şi, 

 Zona Protejată delimitată pentru a cuprinde valorile de patrimoniu cultural, 
cuprinzând zona concentrată în jurul Pieţei din partea istorică a localităţii, respectiv 
partea ei estică, care include piaţa centrală şi o concentrare semnificativă de clădiri 
declarate monument istoric, precum şi o serie de biserici şi o serie de reţele miniere 
mai vechi şi mai recente.  

O documentaţie specială de urbanism, respectiv un Plan de Urbanism Zonal (PUZ) a 
fost realizat pentru noul amplasament de relocare din cadrul comunei Roşia Montană, 
desemnată cu numele de Noua Roşia Montană. Acest PUZ a fost aprobat de Consiliu 
Judeţean Alba prin acordul nr. 13 din 22 aprilie 2003. Avizul de mediu pentru PUZ Noua 
Roşia Montană a fost emis de APM (Alba Iulia), sub nr. 32 din 30 iunie 2003. PUZ-ul a fost 
susţinut de autorizaţiile şi avizele necesare emise de către autorităţile competente în 
condiţiile prevăzute de lege. Această zonă se află în afara ariei la care se referă acest 
Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediu, adică Zona de dezvoltare industrială a 
Proiectului Roşia Montană. 

Comisia Naţională a Monumentelor din cadrul MCC, prin avizele Nr. 61 din februarie 
2002 şi Nr.178 din iunie 2002, a aprobat instituirea acestei Zone Protejate. O documentaţie 
de urbanism specifică, solicitată prin aceste avize, respectiv Planul de Urbanism Zonal 
(PUZ) pentru Zona Protejată va fi înaintată spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba în 
cursul anului 2006. 

 

5.2 Standarde internaţionale  

5.2.1 Recomandări ale Uniunii Europene  
Cele mai importante charte şi convenţii europene referitoare la protejarea patrimoniului 
cultural includ: 

 Charta de la Veneţia (1966). Charta internaţională privind conservarea şi restaurarea 
monumentelor şi siturilor; 

 Declaraţia de la Amsterdam (1975) care recunoaşte arhitectura unică a Europei drept 
un patrimoniu comun al popoarelor şi declară intenţia statelor membre de a conlucra 
pentru protejarea acestui patrimoniu.  

 Convenţia de la Delfi (1985). Convenţia asupra unor delicte privind patrimoniul 
cultural; 

 Convenţia de la Granada (1985). Convenţia asupra protejării patrimoniului 
arhitectural al Europei;  

 Convenţia de la Valetta (1992). Convenţa europeană asupra protejării patrimoniului 
arheologic.  
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5.2.2 Legislaţia Băncii Mondiale 
Nota de politică operaţională 11.03 este cea mai des citată directivă de acţiune luată în 

considerare de instituţiile financiare internaţionale cu referire la resursele arheologice. În 
contextul acestei politici este adoptată definiţia Naţiunilor Unite pentru patrimoniul cultural, 
respectiv: 

“Proprietatea culturală” conţine valori arheologice (preistorice), paleontologice, istorice, 
religioase şi naturale unice. În consecinţă, proprietatea culturală cuprinde atât vestigii lăsate 
de locuiri umane anterioare (ca de exemplu gropi menajere, altare, locuri de desfăşurare ale 
unor bătălii) şi valori naturale unice precum canioane şi cascade.”  

Această directivă include şi politica Băncii Mondiale de a respinge proiectele care 
afectează în mod semnificativ proprietatea culturală non-replicabilă, şi de a asista doar acele 
proiecte care sunt amplasate sau planificate astfel încât să prevină astfel de distrugeri. 

În prezent, Banca Mondială dezvoltă Politica Operaţională 4.11 asupra Proprietăţii 
Culturale, care va indica definiţia Băncii Mondiale asupra proprietărţii culturale, precum şi 
politici şi îndrumări procedurale. 
 
5.2.3 Charta ICOMOS asupra protecţiei şi managementului patrimoniului arheologic 

(1990) 
ICOMOS este Consiliul Internaţional pentru Monumente şi Situri, o organizaţie non-

guvernamentală formată din profesionişti, dedicată conservării monumentelor şi siturilor de 
valoare mondială. Charta ICOMOS a fost redactată în baza rezultatelor Chartei de la 
Veneţia şi asigură o direcţie globală de abordare referitoare la patrimoniul arheologic. 
Conform acestei charte patrimoniul arheologic are următorul înţeles: 

“Acea parte din patrimoniul material pentru care cercetările arheologice oferă informaţia 
primară. El cuprinde toate vestigiile existenţei umane şi este constituit din locurile legate de 
toate manifestările activităţilor umane, structuri abandonate, şi vestigii diverse (incluzând 
situri subterane şi subacvatice), împreună cu bunurile culturale mobile asociate acestora.” 

Charta subliniază rolul jucat de o echipă de profesionişti calificaţi, care nu se rezumă 
numai la arheologi, în procesul de evaluare, investigare, studiere desfăşurat în faza de pre-
construcţie şi care constituie baza pentru măsurile ulterioare de management. Aceste studii 
preliminare de evaluare trebuie considerate în totalitate în definirea costurilor proiectului. 

Charta face referiri clare la necesitatea de a urma îndeaproape Recomandările 
UNESCO asupra principiilor internaţionale aplicabile cercetărilor arheologice (1956), care 
stabilesc cu precizie un set de protocoale de urmat în timpul efectuării cercetărilor 
arheologice în scopul de a minimiza distrugerile potenţiale ale resurselor arheologice. 

Un alt principiu de bază al chartei ICOMOS este recomandarea ca resursele arheologice 
să fie conservate pentru cercetări arheologice ulterioare şi ca patrimoniul arheologic să 
poată fi cunoscut şi apreciat de către public. 

Charta subliniază că patrimoniul arheologic este un patrimoniu comun al umanităţii şi de 
aceea cooperarea internaţională este esenţială în dezvoltarea şi menţinerea unor standarde 
referitoare la managementul acestuia. Această cooperare internaţională presupune schimbul 
de informaţii şi schimbul de experienţă între profesioniştii abilitaţi pentru managementul 
patrimoniului arheologic şi poate să includă conferinţe, seminarii, ateliere de lucru etc, la un 
nivel internaţional sau regional, precum şi crearea unor centre regionale de studii post 
universitare.  

 

5.3 Patrimoniul cultural din Roşia Montană  

Tabelul de mai jos prezintă o listă a patrimoniului cultural din Roşia Montană care este 
în mod special desemnat ca fiind protejat prin legi şi reglementări locale, naţionale şi 
internaţionale. 
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Tabelul 4.9-5. Valori de patrimoniu cultural din Roşia Montană conform prevederilor 

legale 
Legea nr. 5/2000 din 6 martie 2000 privind aprobarea PATN, secţiunea III – Zone Protejate publicată 

în Monitorul Oficial nr. 152 din 12 aprilie 2000 

 Piatra Despicată, comuna Roşia Montană 0,20 (Anexa 1, poz. 2.8) 

 Piatra Corbului, comuna Roşia Montană 5,00 (Anexa 1, poz. 2.83) 

 Centrul Istoric Roşia Montană, sat Roşia Montană, judeţ Alba (Anexa 3, secţiunea g – Ansambluri 
urbane, poz. g)3.) 

 Galeriile romane ale exploatărilor miniere aurifere, comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană, 
judeţ Alba (Anexa 3, secţiunea l – arhitectură industrială; amenajări căi de comunicaţie, poz. l)1.) 

 Case - secolele XVIII - XIX, comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană, judeţ Alba 
(Anexa 3, secţiunea m – monumente de arhitectură populară, locuinţe săteşti, poz. m)2.) 

Lista Monumentelor Istorice (aprobată de MCC şi publicată în Monitorul Oficial nr. 646 bis din 16 iulie 2004) 

 Situri arheologice 

 Aşezarea romană de la Alburnus Maior, zona Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.01) 

 Exploatările miniere romane de la Alburnus Maior, zona Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.02) 

 Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni (cod LMI AB-I-m-A-00065.03) 

 Monumentul roman funerar din zona “Hop-Găuri” (cod LMI AB-I-m-A-00065.04) 

 Galeria “Cătălina Monuleşti” din zona protejată centrul istoric al localităţii (cod LMI AB-I-m-A-
00065.05) 

 Galeriile romane din masivul Cârnic, zona “Piatra Corbului” (cod LMI AB-I-s-A-20329) 
 
Clădiri monument istoric (vezi detalii în Anexa 1) 
Monumente istorice 

 41 de clădiri monument istoric, din care două biserici – Biserica Romano Catolică şi Biserica Greco 
Catolică 
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Anexa 1 
Clădiri monument istoric localizate în interiorul Zonei Protejate 
Nr. 
crt. Cod LMI 2004 Denumire Localizare Datare 

01. AB-II-s-B-00270 Centrul istoric al localităţii Roşia 
Montană – „Târgul satului”, 
Piaţa, cartierul Berg, Str. Brazilor 
şi zona din amonte de Piaţă, 
spre lacuri  

Centrul Istoric  sec. XVIII-XX 

02. AB-II-m-B-00277 Casă, nr. 258 Zona de acces Centrul 
Istoric 

1900-1940 

03. AB-II-m-B-00278 Casă, nr. 273 Zona de acces Centrul 
Istoric 

1936-1940 

04. AB-II-m-B-00279 Casă, nr. 275 Zona de acces Centrul 
Istoric 

1937 

05. AB-II-m-B-00280 Casă, nr. 324 Centrul Istoric 1876 
06. AB-II-m-B-00281 Casă, nr. 326 Centrul Istoric 1876 
07. AB-II-m-B-00282 Casă, nr. 327 Centrul Istoric 1870-1890 
08. AB-II-m-B-00283 Casă, nr. 328 Centrul Istoric 1870-1890 
09. AB-II-m-B-00284 Casă, nr. 329 Centrul Istoric 1880-1900 
10. AB-II-m-B-00285 Casă, nr. 331 Centrul Istoric 1870-1890 
11. AB-II-m-B-00286 Casă, nr. 332 Centrul Istoric 1935 
12. AB-II-m-B-00287 Casă, nr. 334 Centrul Istoric 1840-1860 
13. AB-II-m-B-00288 Casă, nr. 340 Centrul Istoric 1850-1875  
14. AB-II-m-B-00289 Casă, nr. 341 Centrul Istoric 1850-1875 
15. AB-II-m-B-00290 Casă, nr. 342 Centrul Istoric 1830-1850 
16. AB-II-m-B-00291 Casă, nr. 372 Centrul Istoric 1860-1880 
17. AB-II-m-B-00292 Casă, nr. 373 Centrul Istoric 1831 
18. AB-II-m-B-00293 Casă, nr. 376 Centrul Istoric 1850-1875 
19. AB-II-m-B-00294 Casă, nr. 383 Centrul Istoric 1850, 1875, 

1924 
20. AB-II-m-B-00295 Casă, nr. 389 Centrul Istoric 1868 
21. AB-II-m-B-00296 Casă, nr. 390 Centrul Istoric 1700, 1872, 

1899 
22. AB-II-m-B-00297 Casă, nr. 391 Centrul Istoric 1700, 1899, 

1933 
23. AB-II-m-B-00298 Casă, nr. 392 Centrul Istoric 1835 
24. AB-II-m-B-00299 Casă, nr. 393 Centrul Istoric 1700, 1819, 

1850, 1899 
25. AB-II-m-B-00300 Casă, nr. 395 Centrul Istoric 1870 
26. AB-II-m-B-00301 Casă, nr. 397 Centrul Istoric 1854 (inscripţie 

pe faţadă) 
27. AB-II-m-B-00302 Casă, nr. 398 Centrul Istoric sec. XVIII - XIX 
28. AB-II-m-B-00303 Casă, nr. 407 Centrul Istoric 1825-1850 
29. AB-II-m-B-00304 Casă, nr. 408 Centrul Istoric 1825-1850 
30. AB-II-m-B-00305 Casă, nr. 409 Centrul Istoric 1875-1880 
31. AB-II-m-B-00306 Casă, nr. 482 Centrul Istoric 1900-1950 
32. AB-II-m-B-00307 Casă, nr. 547 Centrul Istoric 1850-1915 
33. AB-II-m-B-00308 Casă, nr. 549 Centrul Istoric sec. XVIII - XIX 
34. AB-II-m-B-00309 Casă, nr. 551 Centrul Istoric 1840-1860, 1915 
35. AB-II-m-B-00310 Casă, nr. 552 Centrul Istoric 1880, 1915 
36. AB-II-m-B-00311 Casă, nr. 553 Centrul Istoric sec. XVIII - XIX 
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Clădiri monument istoric situate în afara Zonei Protejate 
Nr. 
crt. 

Cod LMI 2004 
 Denumire Localizare Datare 

01 AB-II-m-B-00269 

Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” 
 
 

în afara Zonei 
Protejate 1741?, pridvor  

02 AB-II-m-B-00271 Casa parohială ortodoxă 
Nr. 137 

în afara Zonei 
Protejate Sec. XIX 

03 AB-II-m-B-00272 
Casă cu spaţiu comercial, azi 
primărie 
Nr. 184 

în afara Zonei 
Protejate 1935 

04 AB-II-m-B-00273 Casă, nr, 185 în afara Zonei 
Protejate 1900-1918? 

05 AB-II-m-B-00274 Casă, nr. 186 în afara Zonei 
Protejate 1880-1915 

06 AB-II-m-B-00275 Casă, nr. 191 în afara Zonei 
Protejate 1900-1940 
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7 Fotografii (Ilustraţia 4.9.1) 

 
Foto 1. Impactul lucrărilor miniere vechi asupra peisajului natural al văii Roşiei 

 

 
Foto 2.  Imagine aeriană asupra Centrului Istoric Roşia Montană, zona Piaţă 
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Foto 3.  Centrul Istoric Roşia Montană, zona Piaţă – front de case 
 

 
Foto 4.  Roşia Montană, punct Tău Găuri, monumentul funerar circular 
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Foto 5.  Lucrări miniere subterane moderne 
 
 

 
 

Foto 6.  Roşia Montană, ceramică romană descoperită in situ 
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Foto 7.  Lucrări miniere subterane romane, galerie cu profil trapezoidal 
 

 
 

Foto 8.  Exemplu de fronturi de lucru succesive şi întretăiate 
 

B. Cauuet ©
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Foto 9.  Imagine dintr-o zonă de exploatare subterană înaltă şi îngustă 

 

 
 

Foto 10.  Imagine a unui perete de galerie cu nişe pentru opaiţe romane 
 
 

B. Cauuet ©

B. Cauuet ©
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Foto 11.  Imagine a unei galerii cu sistem de drenare – canal de lemn 
 

 
Foto 12.  Scară monoxilă de lemn conservată in situ 

B. Cauuet ©

B. Cauuet ©
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Foto 13.  Galerie modernă cu susţinere de lemn şi cale de evacuare a sterilului şi 
minereului la suprafaţă 
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Sala roţii hidraulice mediane în momentul descoperii sale de 
către arheologii minieri. Printre elementele din lemn se 
observă o scară de lemn monoxilă in situ. 

 

 
 
Fragment din canalul de lemn situat în partea superioară a 
camerei roţii hidraulice. 

 

 
 
Părţile laterale ale compartimentelor roţii hidraulice 
prevăzute cu deschideri care asigurau umplerea lor în partea 
inferioară a cursei roţii şi golirea lor în partea superioară a 
acesteia. 
 

 

 
 
Partea terminală a unei pale de lemn a roţii hidraulice - detaliu. 

 
Foto 14.  Roşia Montană, sectorul minier Păru Carpeni, sistemul hidraulic roman 

 


