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1 Introducere 
1.1 Scop şi obiective 

Documentul intitulat Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultural prezintă o 
sinteză a numeroase studii referitoare la elementele componente ale patrimoniului cultural 
de la Roşia Montană. Cadrul geografic în care aceste studii s-au înscris se concentrează 
asupra zonei de implementare a Proiectului minier propus (Ilustraţia 1, Harta de localizare a 
Proiectului). 

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).”  

 
Semnificaţia patrimoniului cultural prezentată în acest raport a fost evaluată atât prin 

consultare publică, cât şi printr-o expertiză autorizată în domeniul arheologiei, antropologiei, 
istoriei României, arhitecturii şi etnografiei. Inventarul şi semnificaţia valorilor de patrimoniu 
descrise în acest document formează baza pentru elaborarea măsurilor de protecţie 
implementate de S.C. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) prezentate în cadrul 
Planurilor sistemului de management de mediu şi sociale (ESMS) din Proiectul Roşia 
Montană, Planul M, Plan de Management pentru Patrimoniul Cultural. Împreună, aceste 
documente fac parte din Planul de Management de Mediu şi Social al RMGC. Discuţia 
asupra impactului potenţial asupra patrimoniului cultural de la Roşia Montană este cuprinsă 
în capitolul 4.9 al Raportului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru Proiectul 
Roşia Montană.  

În perioada 12 – 13 iulie 2004 reprezentanţi ai Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei au efectuat o vizită la Roşia Montană pentru a evalua programul de patrimoniu 
cultural în curs de desfăşurare. La vizită au participat raportorul general pentru Patrimoniu 
Cultural al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, însoţit de şeful Secretariatului pentru 
Cultură, Ştiinţă şi Educaţie. În 9 septembrie 2004 a avut loc vizita directorului general 
adjunct pentru Cultură al UNESCO, de asemenea cu acelaşi scop, anume evaluarea 
programului de patrimoniu cultural în curs de desfăşurare. La sfârşitul anului 2004, 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a publicat raportul său, iar versiunea completă 
a acestuia poate fi găsită pe site-ul web al instituţiei (http://assembly.coe.int/default.asp), 
respectiv la adresa de internet 

 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc04/EDOC10384.htm 
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Raportul concluziona că la Roşia Montană se găsesc trei categorii de valori de 

patrimoniu cultural: (a) bunuri de patrimoniu mobil care sunt colectate, restaurate şi pregătite 
pentru expunere în cadrul viitorului muzeu (sub coordonarea Muzeului Naţional de Istorie a 
României); (b) structuri de suprafaţă: clădiri protejate (cu statut de monument istoric) care 
includ biserici şi clădiri cu valoare arhitecturală şi care nu vor fi afectate de implementarea 
Proiectului, precum şi o serie de descoperiri arheologice semnificative, ca de exemplu 
monumentul funerar roman, care vor fi conservate în situ; (c) structuri subterane: galerii ale 
exploatărilor miniere de epocă romană, ca de exemplu porţiunea vizitabilă din zona Orlea, 
care are un viitor incert, dar şi o porţiune semnificativă în zona Cătălina Monuleşti, care 
poate fi şi trebuie cercetată şi conservată. Este adus în discuţie şi modul în care pot fi 
determinate porţiunile reprezentative din cadrul sitului. 

Raportul conchidea că de-a lungul perioadei sale de derulare, în cadrul programului 
de cercetare a patrimoniului au fost luate măsurile adecvate pentru ca toate valorile de 
patrimoniu să fie investigate şi evaluate, cât şi măsurile necesare pentru dezvoltarea 
Proiectului. Ca o concluzie se spunea că proiectul RMGC oferă baza economică pentru o 
dezvoltare durabilă a unei întregi zone, aducând beneficii economice atât din punct de 
vedere al mediului şi din punct de vedere social, cât şi în ceea ce priveşte patrimoniul 
cultural. Din perspectiva patrimoniului cultural, proiectul “poate fi privit ca un proiect 
exemplar de dezvoltare responsabilă”, amintind faptul că “fondurile puse în prezent la 
dispoziţie de către RMGC pentru cercetare (arheologică, etnografică, de arhitectură) sunt de 
câteva ori mai mari decât cele care ar putea fi date de către Guvern”. 

1.2 Contextul studiilor iniţiale  

Este pentru prima dată când în România survine o astfel de abordare 
multidisciplinară bazată pe cele mai bune practici, aceasta contribuind în mod substanţial la 
modul de gestionare a problemelor de patrimoniu cultural de la Roşia Montană, putând fi 
considerată un punct de referinţă pentru proiectele viitoare din România. 

Ca o consecinţă directă a nivelului cerut pentru astfel de studii din cadrul EIM (EIA), 
gradul de cunoaştere şi înţelegere asupra tuturor aspectelor legate de patrimoniul cultural de 
la Roşia Montană s-a îmbunătăţit într-un mod semnificativ. Aceste date noi, deşi esenţiale 
pentru crearea unei baze pentru gestionarea viitoare a patrimoniului cultural, constituie un 
potenţial pericol în acordarea unei importanţe sporite acestei zone în raport cu altele care nu 
au beneficiat de cercetări şi investigaţii similare, de acelaşi nivel. Această apreciere a fost 
determinată şi de faptul că un proiect de o asemenea amploare şi care aderă la cele mai 
bune practici internaţionale este unic pentru România.  

1.3 Descrierea proiectului 

RMGC propune dezvoltarea unei mine de aur şi argint în vecinătatea satului Roşia 
Montană, situată în comuna Roşia Montană, în judeţul Alba, România. Judeţul Alba se află 
în zona central vestică a României, în regiunea “Patrulaterului Aurifer” din cadrul munţilor 
Apuseni, respectiv munţii Metaliferi din lanţul Carpaţilor. Dezvoltarea minei de la Roşia 
Montană urmează să includă o serie largă de activităţi, precum: 

 continuarea mineritului în carieră deschisă, operaţiuni de procesare, facilităţi de 
stocare a sterilului, şi diverse facilităţi aferente; 

 gestionarea şi minimizarea impactelor sociale şi de mediu a activităţilor miniere; 
 ecologizarea şi reabilitarea zonelor exploatate; 
 asistenţă acordată pentru închiderea operaţiunilor miniere actuale subvenţionate de 

către guvern; 
 activităţi de strămutare şi relocare; 
 cercetări arheologice de teren, evaluări, investigaţii şi alte studii pentru patrimoniul 

cultural în sensul conservării şi atenuării posibilelor impacte asupra sa;  
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 diseminarea informaţiilor obţinute în urma programului arheologic printr-o serie de 
publicaţii şi seminarii/conferinţe; 

 ameliorarea impactului asupra mediului cauzat de operaţiunile miniere din trecut, 
RMGC şi Minvest având un acord de cooperare pentru o astfel de responsabilitate; 
şi, 

 susţinerea a diferite programe locale şi regionale pentru dezvoltarea durabilă a 
comunităţii. 

Mai multe detalii privind sfera proiectului pot fi găsite în capitolul 4 din Raportul pentru 
evaluarea impactului de mediu Roşia Montană. 
 
1.3.1 Patrimoniul cultural clasat  

Următoarele secţiuni se referă la patrimoniul cultural de la Roşia Montană care este 
protejat în mod special de legi şi reglementări locale, naţionale sau internaţionale. 
 
1.3.1.1 Desemnare la nivel internaţional 

Roşia Montană şi elementele sale de patrimoniu cultural nu sunt desemnate ca fiind 
de importanţă internaţională, iar UNESCO nu identifică zona Proiectului pe Lista 
Patrimoniului Mondial. 
 
1.3.1.2 Desemnare la nivel naţional 

În continuare este prezentat un sumar al valorilor de patrimoniu cultural din Roşia 
Montană care sunt desemnate cu un statut special conform legislaţiei româneşti. Fiecare 
dintre aceste componente a fost evaluată în detaliu în cadru acestui raport şi este abordată 
adecvat în cadrul secţiunilor specifice ulterioare ale documentului. 

Legea 5/2000 recunoaşte că Roşia Montană posedă o serie de zone cu valoare 
culturală. Legea nu stabileşte în mod precis limitele spaţiale ale valorilor culturale, făcând 
referire la o listă de zone cu valori naturale şi de patrimoniu în legătură cu planul naţional de 
amenajare a teritoriului, stabilind necesitatea instituirii prin documentaţii şi reglementări 
speciale de urbanism a delimitării acestora. 

În completare, există 41 de clădiri monument istoric în Roşia Montană (inclusiv 
Biserica Greco-Catolică şi cea Romano-Catolică), clasarea acestora fiind efectuată în Lista 
Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC) în anul 2004, în 
conformitate cu prevederile legii 422/2001. În Corna nu există monumente istorice. 

Zona masivului Orlea conţine vestigii arheologice de suprafaţă şi subterane, fiind 
desemnată ca şi monument istoric. Două componente de peisaj, Piatra Corbului şi Piatra 
Despicată, sunt desemnate prin lege ca având statut protejat, detalii asupra acestora fiind 
prezentate separat în secţiunea de Peisaj a EIM (EIA) (capitolul 4.7). 

De curând, vestigiile romane de pe dealul Carpeni şi monumentul funerar roman de 
la Tău Găuri, ambele situate în Roşia Montană, au fost clasate ca şi monumente istorice, 
fiind protejate prin lege. 

Galeria Cătălina Monuleşti, care cuprinde vestigii ale exploatărilor miniere din epocă 
romană şi până în epocă modernă a fost de asemena clasată ca şi monument istoric. 
Această zonă este importantă şi datorită descoperirii în secolele XVIII-XIX a unui număr 
semnificativ de tăbliţe cerate de epocă romană, descoperire care a făcut cunocută în lume 
Roşia Montană. 
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Tabel 1-1. Lista valorilor de patrimoniu din Roşia Montană protejate conform 
legislaţiei româneşti  

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 funerar roman 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 C) - Monumente istorice 
- 41 de clădiri monument istoric, din care două biserici – Biserica Romano Catolică şi Biserica Greco 
Catolică 

 
 
1.3.1.3 Desemnare locală 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba 
identifică monumentele istorice din Roşia Montană în baza Listei Monumentelor Istorice 
(LMI), elaborată şi aprobată de MCC. Astfel, nu există o altă listă de încadrare sau protecţie 
a acestor valori de patrimoniu, în afara celor indicate în tabelul anterior. 

1.4 Contextul istoric regional  

Urmărind să schiţeze cadrul general pentru studiile de condiţii iniţiale asupra 
patrimoniului cultural de la Roşia Montană, secţiunea cuprinde un scurt istoric pentru 
regiunea Transivaniei, precum şi o serie de menţiuni specifice legate de istoria mineritului la 
Roşia Montană. Mineritul este parte integrantă a istoriei localităţii de cca. 1900 de ani, fiind 
principala activitate care a generat evoluţia şi dezvoltarea comunităţii umane din zonă. 
Existenţa zăcământului a determinat prezenţa unor valuri succesive de noi etnii precum 
romanii, maghiarii, saşii, austriecii, pentru a le aminti doar pe cele mai importante.  
 
Tabel 1-2. Scurt tabel cronologic cu privire la istoria Transilvaniei 
300 - 50 a. Chr. Începând cu a doua jumătate a secolului al III-lea a. Chr. o serie de triburi locale (geţii, şi 

mai apoi atestaţi de sursele istorice - dacii), locuind în zona de cîmpie de la nord de Dunăre 
şi în regiunea arcului Carpaţilor, dezvoltă o civilizaţie distinctă, civilizaţia geto-dacică.  

Sec. I a. Chr.  
 

Apariţia unui puternic regat dac, în zona munţilor Orăştiei în sudul Transilvaniei, cu capitala 
la Sarmizegetusa. 

84-88 p. Chr. Războaie între daci şi romani, încheiate cu un tratat de pace  

101-102, 105-106  Războaiele daco-romane, conduse de împăratul Traian pentru cucerirea Daciei. La sfârşitul 
celui de-al doilea război o mare parte din regatul Daciei devine provincie romană. 

168-169  Războaiele marcomanice, în cursul cărora triburi germanice şi sarmate atacă provincia 
Dacia, fiind afectate foarte probabil şi exploatările aurifere.  

271-275  În timpul domniei împăratului Aurelian, are loc abandonarea provinciei Dacia de către 
Imperiul Roman, la nord de Dunăre rămând o populaţie romanizată, din care se va forma 
poporul român. 

Sec. III - VI Atacuri şi incursiuni frecvente ale ostrogoţilor şi vizigoţilor în zona Transilvaniei. 
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374-453 Hunii, un trib originar din stepele Rusiei, probabil de origine fino-ugrică, îi înfrîng pe goţi în 
375. Sub conducerea lui Attila hunii vor stăpâni pentru o vreme o mare parte din Europa 
Centrală, respectiv o parte din Ungaria de astăzi şi Transilvania.  

552-796 Avarii, o altă populaţie migratoare din stepele răsăritene, iau în stăpânire teritorii din sudul 
Rusiei şi din Europa răsăriteană.  

Sec. VI - IX Slavii ocupă cea mai mare parte din teritoriul actual al României. Începând cu sec. VI slavii 
devin treptat cea mai numerasă populaţie din centrul şi răsăritul Europei. Originile acestei 
populaţii nu sunt pe deplin cunoscute, dar din sec. I p. Chr. se aşează în zonele mlăştinose 
din estul Rusiei. Numeroase mărturii păstrate, care amintesc de prezenţa slavilor pe 
teritoriul României, cuprind de la toponime până la forme de organizare statală precum 
voievodatul. Astfel de voievodate existau în Transilvania în momentul sosirii triburilor 
maghiare.  

680 Bulgarii, un trib de origine slavă, migrează din nordul Mării Negre şi traversând la sudul 
Dunării întemeiază primul ţarat bulgar. Acest prim stat bulgar cuprindea zonele de cîmpie 
de pe ambele maluri ale fluviului (sudul României de astăzi şi cea mai mare parte a actualei 
Bulgarii). În sec. IX este atestată pentru un scurt timp prezenţa bulgarilor în Transilvania.  

Sec. X - XII Cele şapte triburi maghiare cuceresc treptat zona bazinului carpatic, ocupând regiunea 
care astăzi este cunoscută sub numele de Transilvania. 

Sec. XIII - XIV Ţara Românească (Valahia), formaţiune statală de la sud de Carpaţi, poartă o serie de 
confruntări cu regatul Ungariei. 

1327 - 1328 Carol Robert de Anjou, regele Ungariei iniţiază o serie de reforme în domeniul minier care 
vor determina dezvoltarea exploatărilor miniere.  

Sec. XIV Imperiul otoman îşi începe expansiunea către nord, în zona Balcanilor. Ţările Române 
(Valahia şi Moldova) poartă numeroase lupte cu turcii, dar reuşesc să-şi menţină 
suzeranitatea şi religia creştină. 

1526 Turcii îi înfrâng pe maghiari în bătălia de la Mohács. Prinicipatul Transilvaniei ajunge să 
plătească tribut otomanilor şi să asigure sprijin militar. 

Sf. sec. al XVI-lea Mihai Viteazu se ridică la luptă împotriva dominaţiei otomane şi reuşeşte să unească pentru 
scurtă vreme cele trei Ţări Române. În 1601 voievodul este asasinat şi unirea celor trei 
state se destramă. 

1683 /  
1686-1688 

După asediul Vienei soldat cu înfrîngerea turcilor, casa de Habsburg îşi impune treptat 
dominaţia asupra Transilvaniei. Trupele imperiale habsburgice invadează Transilvania, 
pentru a impune controlul casei de Austria asupra Dietei Transilvaniei. Aceasta renunţă la 
suzeranitatea otomană şi acceptă protectoratul austriac. 

1688-1783 Stăpânirea austriacă asupra Transilvaniei va determina o întărire a rolului guvernului şi 
administraţiei centrale, dar şi promovarea influenţei Bisericii Catolice, datorită rolului 
unificator şi ca factor de contracarare a nobilii reformate maghiare. În acest context, o 
partea a Bisericii Ortodoxe din Transilvania acceptă unirea cu Roma. Din 1711 Transilvania 
va fi condusă de un guvernator austriac, iar din 1765, Transilvania devine Mare Principat.  

1784 - 1785 Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan. În 1785, împăratul Iosf al II-lea semnează patenta de 
desfiinţare a iobăgiei. 

1848-1849 În contextul revoluţiei de la 1848, Transilvania se aliază intereselor casei de Habsburg. 
Lupte pentru afirmarea identităţii naţionale, pe de o parte maghiarii aspirând la unirea 
Transilvaniei cu Ungaria într-un stat de sine stătător, iar pe de altă parte lupta pentru 
câştigarea unor drepturi fundamentale purtată de românii ardeleni. O figură centrală a luptei 
de emancipare românilor este Avram Iancu, care pentru o vreme reuşeşte să lupte cu 
succes în zona munţilor Apuseni împotriva trupelor maghiare.  

1849 După înăbuşirea revoluţiei de la 1848, Austria impune un regim dur Ungariei şi numeşte un 
guvernator militar al Transilvaniei.  

A doua jumătate a 
sec. XIX 

Lupta pentru emancipare naţională a românilor ardeleni, care culminează cu momentul 
Memorandumului (1891). 

1916-1918 Regele Ferdinand al României declară război Germaniei, intrând în primul război mondial. 
O primă tentativă de cucerire a Ardealului, urmată de o retragere şi o serie de înfrângeri 
culminează cu ocuparea zonei sudice a României de către trupele germane. Evoluţiile de 
pe frontul răsăritean din 1917 – 1918, determină o răsturnare de situaţie spectaculoasă, în 
urma căreia mişcarea pentru unitate naţională din Regatul României şi din Transilvania 
reuşeşte înfăptuirea Unirii, La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, marea adunare declară 
voinţa unanimă de a se uni cu ţara, astfel devenind realitate statul naţional unitar român. 
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1919 Tratatul de la Versailles recunoaşte noile graniţe trasate în Europa după primul război 
mondial, inclusiv unirea Transilvaniei cu regatul României.  

1940 În contextul celui de-al doilea război mondial URSS ocupă Basarabia şi Bucovina de Nord, 
iar prin dictatul de la Viena o partea semnificativă a Transilvaniei este alipită Ungariei. Zona 
Cadrilaterului, din sudul Dobrogei, este alipită Bulgariei. 

1941 În iunie România intră în război alături de Germania, cu speranţa de a putea să recâştige 
Basarabia şi Bucovina de Nord.  

1944 În 23 august România întoarce armele împotriva Germaniei, alătuându-se forţelor aliate. 

1947 Prin tratatul de la Paris, României i se refuză recunoaşterea statutului de cobeligerant. 
Transilvania de Nord reintră în componenţa teritorială a României, dar Basarabia şi 
Bucovina de Nord rămân teritorii ale URSS, Basarabia fiind denumită Republica Sovietică 
Socialistă Moldova. Acest teritoriu va redeveni independent abia în 1991, fiind de atunci 
cunoscut sub numele de Republica Moldova. 
La sfârşitul anului, sub presiunea forţelor militare sovietice, România încetează să mai fie 
regat, fiind declarată Republica Populară Română. 

1948 Noua Adunare Naţională recunoaşte noua formă de organizare politică şi adoptă o nouă 
constituţie de inspiraţie stalinistă. 

1989 Revoluţia din decembrie 1989 şi căderea regimului Ceauşescu. 

 
1.4.1 Istoria locală a Roşiei Montane  

Istoria Roşiei Montane este strâns legată de existenţa zăcămintelor aurifere, care de-
a lungul timpului au atras atenţia diverselor interese străine, încă din vremea romanilor. 
Patrimoniul minier a definit şi defineşte Roşia Montană, fiind elementul care conferă 
particularitate acestui loc în raport cu comunităţile învecinate din Transilvania, respectiv 
aşezările non-miniere. 

Încă din perioada evului mediu, începând cu secolul al XVI-lea, s-a manifestat 
interesul faţă de descoperirile întâmplătoare din această zonă. Diverşi cronicari, anticari, 
călători străini, diplomaţi, politicieni şi militari, şi desigur nu în ultimul rând savanţi au arătat 
un interes sporit faţă de acestă zonă, odată cu secolul al XVII-lea. 

La Roşia Montană, o serie de situri arheologice reprezentative, compuse din galerii, 
puţuri de mină, elemente de infrastructură minieră (din epoca antică şi medievală), zone 
sacre, spaţii funerare şi zone de habitat dau măsura exploatării intensive a regiunii din epoca 
romană şi până astăzi. Una dintre primele descoperiri întâmplătoare provenind în mod cert 
de la Roşia Montană se referă la o serie de materiale epigrafice şi elemente de arhitectură 
funerară aflate în zona Tăului Găuri. Începând cu sfârşitul sec. XVIII şi până la jumătatea 
sec. XIX sunt descoperite accidental, în mai multe galerii de la Roşia Montană, o serie 
întreagă de tăbliţe cerate, reprezentând texte juridice romane referitoare la activităţi miniere 
şi elemente de viaţă cotidiană, redactate cu scriere latină cursivă. 

Aceaste descoperiri au reprezentat un moment deosebit, determinând acordarea 
unei atenţii speciale acestui sit, atât din partea savanţilor, dar mai apoi şi de către publicul 
larg. În prezent tăbliţele cerate sunt păstrate în următoarele colecţii: Muzeul Naţional de 
Istorie a României din Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei de la Cluj 
Napoca, Biblioteca Bathyaneum de la Alba Iulia, o colecţie privată aparţinând cultelor de la 
Blaj, precum şi în muzeele de la Viena şi Budapesta, respectiv Kunsthistoriche Museum şi 
Muzeul Naţional. În ciuda interesului determinat de aceste descoperiri, toate studiile legate 
de Roşia Montană, elaborate până în anul 2000, s-au bazat exclusiv pe date provenite din 
descoperiri întâmplătoare, nefiind efectuate cercetări arheologice sistematice de teren. Ca 
urmare, imaginea conturată asupra sitului era doar una parţială, care nu putea reflecta 
evoluţia în ansamblu a comunităţii miniere de aici de-a lungul timpului. Deşi tăbliţele cerate 
menţionează o serie de toponime legate de structuri de habitat ce vor fi existat în antichitate, 
localizarea lor în teren rămâne şi astăzi în parte nesigură (respectiv acestea s-ar putea 
circumscrie teritoriului actual al comunei Roşia Montană sau se situează şi într-o serie de 
vecinătăţi ale acesteia), fiind un subiect de cercetare care-i animează pe diverşii specialişti 
interesaţi. 
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1.4.2 Perioada pre-romană/dacică (înainte de 106 p. Chr.) 
Roşia Montană a purtat de-a lungul timpului mai multe denumiri, precum Alburnus 

Maior, Albournon Megale, Roşia Abrudului, Roşia de Munte, Verespatak sau Goldbach 
(Lecca, O.G., 1937). 

Denumirea antică Alburnus Maior ar avea după părerea filologului clasic şi 
epigrafistului I.I.Russu origine dacică, rădăcina alb fiind de origine dacică, ei fiindu-i 
adăugată o terminaţie latină (Russu, I.I., 1969). Prima menţiune a localităţii antice se 
găseşte în tăbliţele cerate descoperite la Roşia, ceea ce determină localizarea toponimului 
antic. Astfel, numele aşezării apare în 5 tăbliţe cerate, în limba latină – Alburnus Maior - 4 
tăbliţe şi în limba greacă – Albournon Megale – o tăbliţă. Prima utilizare a toponimului este 
dată de o tăbliţă cerată descoperită în mina Ohaba – Sf. Simion, pe versantul sudic al 
masivului Cârnic. 

Deşi este cunoscut că o mare parte a teritoriului actual al Transilvaniei a făcut parte 
din regatul Daciei înainte de cucerirea romană, cei şase ani de cercetări arheologice la 
Roşia Montană nu au adus nici o dovadă certă (descoperire într-un context arheologic sigur) 
asupra existenţei dacilor la Roşia Montană înainte de anul 106 p. Chr. 

 
1.4.3 Perioada romană (106-300 p. Chr. ) 

Prima atestare documentară referitoare la Roşia Montană, sub numele de Alburnus 
Maior, provine dintr-o tăbliţă cerată de epocă romană, datată 6 februarie 131 p. Chr. 
Alburnus Maior a intrat în literatura istorico-epigrafică datorită descoperirii aici între 1786-
1855 a unor piese unicat, respectiv 25 de tăbliţe de lemn cerate, cu scriere latină cursivă, 
care reprezintă contracte de vânzare-cumpărare, plata unor servicii, împrumut cu dobândă, 
acte ale colegiilor, liste de preţuri şi cheltuieli, ca de pildă o listă de bucate, cu preţurile 
aferente pentru un banchet, convenţii de asociere, etc. 

Aşezarea antică apare în nouă tăbliţe cerate cu denumirea latină de “Alburnus Maior” 
sau în forma greacă de “Albournon Megale” (IDR). 

O seamă de specialişti presupun că Alburnus Maior va fi fost un pagus (structură 
rurală cunoscută în cuprinsul Imperiului Roman), care avea în componenţa sa cartiere de 
locuire ale coloniştilor illiri aduşi din sudul provinciei Dalmaţia. Fapt este însă că nici o 
inscripţie nu atestă clar Alburnus Maior cu statut de pagus. Probabil din punct de vedere 
administrativ această aşezare era subordonată procuratorului minelor ce îşi avea sediul la 
Ampelum (Zlatna de astăzi). Este de asemenea de luat în considerare opinia acelora care 
consideră că Alburnus Maior putea să fi fost un mic târg minier subordonat administraţiei 
districtuale (C. Domergue, 1990). S-a sugerat şi faptul că Roşia Montană în antichitate 
trebuie să fi arătat ca un târg cu un perimetru central, cu câteva clădiri publice şi cu câteva 
case mai răsărite, amplasate lângă un drum. Astfel coloniştii aduşi în Munţii Apuseni şi-au 
ales locul pentru a se aşeza în funcţie de concentrarea zonelor cu minereu, de apropierea 
de cariere (locurile de extracţie a minereului), existenţa nisipurilor aurifere, apropierea de un 
curs de apă, de un drum (L. Marinescu, 2002). 

Este interesant de notat că atât la Ampelum, cât şi la Alburnus Maior, descoperirile 
epigrafice constau mai degrabă în altare votive, decât în inscripţii cu caracter funerar. Totuşi, 
descoperirile epigrafice de la Ampelum constau în piese mult mai atent lucrate şi care conţin 
informaţii mult mai ample decât cele furnizate de descoperirile similare de la Alburnus Maior. 
Monumentele epigrafice de la Alburnus Maior sunt dificil de datat cu precizie din punct de 
vedere cronologic. Inscripţiile de la Alburnus Maior descoperite până în prezent nu conţin 
nume de soldaţi sau de funcţionari din administraţia imperială a minelor. Astfel, acestea 
atestă în special persoane private, iar în foarte puţine cazuri inscripţiile votive sunt datorate 
unor beneficiari consulari (vezi descoperirile de pe platoul Hăbad Brădoaia) (L. Marinescu, 
2002). 

Conform materialului epigrafic (inscripţii, tăbliţe cerate) 70% din populaţia colonizată 
la Alburnus Maior are nume de sorginte illirică (A. Kerenyi, 1941; I.I. Russu, 1943; D. 
Rendič-Miocevič, 1981; A. Stipcevič, 1974; S. Mrozek, 1968). Pe lângă populaţia de origine 
illiră, tăbliţele cerate şi altarele votive atestă şi prezenţa greco-orientalilor (I.I. Russu, 1984). 
În baza analizei formelor de scriere a literelor, precum semnele sigma lunar, epsilon lunar 
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sau omega, unele inscripţii au putut fi încadrate cu mai mare precizie în intervalul cronologic 
definit de a doua jumătate a sec. II p. Chr şi începutul sec. III p. Chr. (I.I. Russu, 1965). 

Totuşi, atât descoperirile întâmplătoare dinainte de anul 2000, cât şi cele efectuate în 
cadrul actualului program de cercetări arheologice preventive (din 2000 şi până în prezent) 
indică existenţa unei societăţi cu grad ridicat de romanizare. Această observaţie este 
susţinută şi de analiza numelor divinităţilor, atestate atât în inscipţiile aflate în colecţiile 
muzeului RoşiaMin (publicate în IDR), cât şi a celor publicate în volumul Alnurnus Maior I. 
Având în vedere această observaţie legată de gradul de romanizare, este de presupus că în 
zona de la Roşia Montană va fi existat o prezenţă administrativă romană. Localizarea exactă 
a sediului acestei administraţii este dificil de făcut în baza cunoştinţelor actuale, şi constituie 
un deziderat important al cercetărilor viitoare din zona adiacentă Roşiei Montane. 

Este un fapt bine cunoscut că prezenţa romanilor în Dacia s-a datorat în bună 
măsură şi existenţei unor importante zăcăminte de aur. O imagine de ansamblu asupra 
acestei realităţi este oferită de studiul tăbliţelor cerate descoperite la Roşia Montană, şi 
publicate pentru prima dată la mijlocul secolului al XIX-lea în Corpus Inscriptiones 
Latinarum. 

O situaţie cumva similară celei de la Roşia Montană există la cca. 20 de km sud-vest 
de Abrud, unde sunt atestate o serie întreagă de vestigii legate de exploatări aurifere 
concentrate pe valea Crişului Alb (vezi Anexa D), respectiv urme de activităţi miniere 
aurifere romane atât în galerii, cât şi prin spălarea nisipurilor aurifere. Acestora li se adaugă 
descoperirile asemănătoare de lângă Brad, de la Ruda Barza. Aici sunt atestate atât o serie 
de galerii romane, între care se disting “Treptele romane” şi galeria Sf. Ana în care a fost 
descoperit în secolul XIX un sistem hidraulic roman. Din aceeaşi zonă provin o serie 
întreagă de descoperiri întâmplătoare de artefacte romane, precum unelte, ceramică, 
monede, etc. La cca. 1 km de Ruda, în punctul “La Petreneşti” a fost cercetată o necropolă 
tumulară de incineraţie de epocă romană. În cursul acestor cercetări dintre anii 1977 – 1981, 
au fost descoperite 126 de morminte tumulare de incineraţie, având în inventar ceramică, 
opaiţe, obiecte de metal, precum şi monede şi piese de arhitectură funerară (baze de altare 
funerare, fragmente de monumente funerare cu lei, etc.) toate aparţinând unei populaţii de 
colonişti illiri, datarea efectuată în baza analizei acestor obiecte arheologice indicând 
intervalul 196 – 211 p. Chr. (A. Russu, 1995). 

Ultima dată certă provenită din datarea tăbliţelor cerate descoperite la Roşia 
Montană indică anul 167 p. Chr. Ea se leagă foarte probabil de episodul atacurilor 
marcomanice asupra Daciei din perioada 168 – 170 p. Chr., când au avut loc incursiuni ale 
triburilor de neam germanic şi sarmatic în zona arcului carpatic. 

În ciuda tuturor datelor furnizate de descoperirile epigrafice în ceea ce priveşte o 
serie de toponime antice din această zonă, şi chiar a detaliilor privind modul de organizare a 
activităţilor miniere, cât şi a cercetărilor arheologice de amploare efectuate în cursul ultimilor 
ani la Roşia Montană, este destul de dificil de avansat o opinie asupra modului exact de 
locuire, a tipului de clădiri de locuit care vor fi existat aici în antichitate. În principiu la 
Alburnus Maior, vor fi existat atât clădiri publice, cât şi de locuit. Având în vedere că sediul 
procuratorului minelor (funcţionar al administraţiei imperiale însărcinat cu administrarea 
acestei activităţi specifice) este clar atestat la Ampelum, este de presupus că la Alburnus 
Maior va fi existat un posibil oficiu cu rol administrativ, adăpostit într-o serie de clădiri ale 
administraţiei imperiale a minelor. 

Există atestate la Alburnus Maior două clădiri cu sistem de încălzire (hypocaustum) 
care ar putea să aibă o funcţiune administrativă. Este de presupus existenţa în acest context 
a unor depozite şi a unor posibile topitorii (ateliere de prelucrare a minereului aurifer), dar 
există foarte puţine date certe în stadiul actual al cercetării. Izvoarele scrise atestă şi 
existenţa unor clădiri ale unei asociaţii religioase (collegia), dar şi în acest caz descoperirile 
arheologice nu sunt foarte concludente. Descoperirea zonei sacre de la Hăbad Brădoaia, şi 
a unui număr mare de altare votive provenind de aici, îndreptăţesc ipoteza că zonele cu 
funcţiune sacră de la Alburnus Maior vor fi avut aspectul unor incinte cu ziduri de piatră, 
substitute a ceea ce se înţelege în general printr-un templu în antichitatea romană. În 
încheiere, trebuie amintită şi aserţiunea potrivit căreia la Roşia Montană va fi existat un mic 
castru sau elemente de infrastructură asociată unei prezenţe militare (L. Marinescu, 2002). 
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Dovezile privind existenţa unui castru la Abrud, vin să nuanţeze acest punct de vedere, în 
sensul că poate acesta va fi fost punctul de pază şi control asupra drumului care lega în 
antichitate Zlatna de regiunea din vecinătatea localităţii Brad. 

Este posibil ca elementele legate de locuirea coloniştilor illiri de la Alburnus Maior să 
fi fost asemănătoare cu cele atestate la Domavia, unde au fost cercetate 120 de locuinţe, de 
mici dimensiuni, aşezate în terase, constând în fapt dintr-o singură încăpere cu dimensiuni 
de 5 x 3 m. Cum se presupune că iniţial au fost exploatate filoanele aflate cel mai aproape 
de suprafaţă, este de aşteptat că minerii illiri s-au aşezat în apropierea zonelor de 
exploatare, iar în momentul în care resursele respectivului zăcământ erau epuizate ei se 
strămutau în altă parte, pentru a deschide noi exploatări. 

Între retragerea romană din Dacia şi a doua jumătate a secolului al XIII-lea nu 
cunoaştem – nici din surse arheologice, nici din cele documentare – date certe despre vreo 
activitate umană în zona actuală a Roşiei Montane. În ciuda acestui hiatus cronologic indicat 
de sursele documentare, este de presupus că activitatea de exploatare a zăcămintelor 
aurifere a continuat. Completarea acestei lacune de informaţii a reprezentat unul dintre 
obiectivele avute în vedere în cadrul cercetărilor efectuate în contextul Programului Naţional 
de Cercetare “Alburnus Maior”, ocazionat de dezvoltarea proiectului minier propus de către 
RMGC. 

 
1.4.4 Epoca migraţiilor (300-1100) 

Pentru perioada epocii migraţiilor şi a evului mediu timpuriu în ceea ce priveşte Roşia 
Montană nu există dovezi arheologice sau documentare. După retragerea aureliană din 
provincia Dacia, la sfârşitul sec. III p. Chr. este posibil ca în zona munţilor Apuseni să fi 
continuat să existe o serie întreagă de comunităţi umane, implicate în mai mică sau mai 
mare măsură în activităţi miniere. Mai multe descoperiri arheologice din zone învecinate, 
precum cele de la Alba Iulia, Cluj-Napoca sau Turda, atestă clar continuitatea de locuire, dar 
în acelaşi timp nu se pot face decât o serie de presupuneri asupra secolelor IV – XII în ceea 
ce priveşte situaţia de la Roşia Montană, în absenţa oricăror date certe. 
 
1.4.5 Perioada medievală (1100-1500)  

Două menţiuni documentare deschid istoria acestei perioade, una din 1238 şi alta din 
1271, prin care sunt atestate activităţi miniere în masivul Cârnic conduse de coloniştii saşi 
de la Ighiu şi Cricău. În aceste documente nu este desemnată localitatea Roşia Montană 
aşa cum o înţelegem astăzi, ci se vorbeşte despre toponime precum Chernech sau Terra 
Obruth. Foarte probabil această informaţie istorică trebuie interpretată în sensul că aşezarea 
minieră de epocă medievală era un important centru compus din mici cătune situate la 
poalele masivului Cârnic, în zona administrativă a oraşului Abrud. 

Trebuie menţionat că pentru perioada secolelor XIII – XVI există o seamă de confuzii 
de localizare a toponimelor desemnând Abrudul şi Zlatna, foarte probabil confuzia provenind 
din denumirea germană a acestor localităţi respectiv Abrud (magh. Abrudbánya, germ. 
Großschlatten) şi Zlatna (germ. Schlatten, nume derivat din limba slavă, zoloto însemnând 
aur). Astfel regiunea minieră Abrud – Roşia Montană – Zlatna (cu împrejurimile) făcea parte 
din cel mai vechi comitat din Transilvania, care îşi avea reşedinţa la Alba. Numele ţinutului a 
fost însă dat mult timp de localitatea Abrud, care a deţinut o vreme o anumită importanţă 
administrativ-politică. Prin urmare până spre sfârşitul secolului al XVI-lea zona Roşia 
Montană nu era identificată în mod distinct în cadrul oraşului Abrud. 

Premisele unei dezvoltări a aşezării medievale din zona Roşiei Montane de astăzi ar 
putea fi identificate în decizia regelui Carol Robert de Anjou, din anii 1327–1328 de 
transferare a acestui domeniu minier din proprietatea coroanei în cea a feudalilor locali, care 
a avut ca urmare dezvoltarea zonei miniere în ansamblu. Seria de reforme şi legi care 
reglementează mineritul în vremea regatului medieval al Ungariei şi mai apoi a principatului 
Transilvaiei au stimulat dezvoltarea mineritului aurifer şi la nivel administrativ (Wollmann, et 
al., 1982a, 1982b, şi P. Binder, 1980). 

În jurul anului 1525, într-un act de litigiu dintre proprietarii de şteampuri şi gornici 
(pădurari), pentru dreptul de spălare a nisipurilor aurifere este atestat pentru prima dată 
toponimul Valea Roşiei (Rubeo flumine), din care au derivat versiunile sale ulterioare 
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germane (Rotseifen şi Rotbach) sau maghiare (Verespatak), respectiv cele româneşti 
precum valea Roşiei, Roşia Abrudului, Roşia de Munte (O.G. Lecca, 1937).  

 
1.4.6 Perioada medievală târzie /Perioada modernă (1500-1900 A.D.) 

O bună parte din informaţia referitoare la această perioadă provine din studiul unei 
resurse documentare aparte - harta geologică a Roşiei Montane elaborate de Pošepny în 
jurul anului 1868, cât şi dintr-o serie de date documentare sintetizate cel mai recent de Aurel 
Sântimbreanu şi V. Wollmann (în 1984 şi 1989), iar mai apoi de V. Wollmann în anii 1998-
2002. 

În jurul anului 1525, din surse documentare aflăm că judele scaunului Sibiului, 
Mathias Armbruster construieşte şteampuri în zona Abrudului. Tot în această perioadă a 
primelor decenii ale secolului al XVI-lea, familii ducale din zona Bavariei au o serie de 
interese economice în zona minieră din preajma Abrudului, deţinând imobile în oraş şi una 
dintre cele mai bogate mine de pe Valea Roşiei, cu şteampurile aferente. În 1579 sunt 
menţionate informaţii asupra unor şteampuri şi exploatări deţinute de o seamă de negustori 
din Abrud în zona Roşiei. În acest context, la 1592 se menţionează includerea zonei actuale 
de la Roşia Montană, atestată sub denumire de rubeo flumine (în traducere exactă „râul 
roşu”), în teritoriul Abrudului, care devenise deja oraş la jumătatea secolului al-XV-lea.  

Dezvoltării industriale din secolul al XVII-lea, surprinse de exemplu de o statistică din 
1676 - 77 de şteampuri (rotae) la poalele Cârnicului, 29 la Corna, 17 la Cărpiniş – trebuie să-
i fi corespuns şi o concentrare urbană în zona definită astăzi prin termenul de Centrul Istoric 
Roşia Montană. Cu excepţia unor sondaje arheologice din anul 2000, efectuate în contextul 
realizării studiului de evaluare a potenţialului patrimoniului cultural din zona Roşia Montană, 
în vatra actuală a localităţii nu s-au făcut cercetări de teren, care ar putea aduce date 
suplimentare asupra evoluţiei localităţii în perioada medievală. La 1642, un document 
menţioneză “Cetatea, faimoasa mină de aur de la Roşia Montană,” jumătate din aceasta 
fiind cumpărată de Ladislau More de la Ştefan Fodor, împreună cu fâneţe şi şteampuri (P. 
Binder, 1980) (Anexa E, Foto 1). 

După importante rapoarte şi studii de eficientizare a mineritului, precum şi reforme 
legate de minerit, odată cu debutul marilor construcţii industriale făcute pe cheltuiala statului 
– respectiv Imperiul Habsburgic, asistăm în secolul XVIII la o adevărată revoluţie industrială 
în zona Roşiei Montane, aşa cum se observă de altfel pe întreg teritoriul Transilvaniei. 
Putem spune că acest moment devine semnificativ în cadrul amplelor transformări 
economico-sociale europene denumite convenţional prin conceptul de “Revoluţie 
Industrială”, pentru zona în discuţie fiind de menţionat anul 1733 care marchează începutul 
amenajării sistemului de lacuri artificiale şi amenajări hidrotehnice, cu fonduri provenite de la 
Tezaurariatul Transilvaniei. 

Întreaga zonă auriferă Roşia Montană cunoaşte în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, în contextul reformelor iniţiate de către împărăteasa Maria Tereza în 1773, o 
dezvoltare fără precedent prin deschiderea de mari galerii, atât de către stat, cât şi de 
proprietari sau asociaţii de proprietari particulari care concesionează de la stat drepturi de 
exploatare a zăcămintelor (1746 – sistemul de galerii Sf. Treime - Vercheşul de Jos – Râzna 
în masivul Cârnic; 1769 – galeria Vercheşul de Sus, în masivul Cârnic; 1783 – galeria Sf. 
Cruce în masivul Orlea, o lucrare de mare amploare făcută din iniţiativa statului şi care 
parcurgea întreaga vale a pârâului Roşia). Acestei distribuţii de orizonturi subterane îi 
corespundea la suprafaţă un sistem complex de prelucrare a minereului alcătuit din lacuri de 
acumulare (tăuri) care alimentau firele de apă din văi unde erau amplasate instalaţiile de 
măcinare a minereului (şteampuri). Aceste două componente reprezentate de o multitudine 
de tăuri, sutele de şteampuri (în 1772, cu ocazia vizitei în zona Roşia Montană – Abrud a lui 
Ignatz von Born sunt menţionate cca. 1204 de şteampuri, localizate astfel: 226 pe Valea 
Roşiei, 254 pe Valea Cornei, 151 în Cărpiniş, 471 la Câmpeni şi 102 la Bucium) şi haldele 
de steril din jurul gurilor de mină au definit peisajul industrial al acestei zone miniere până în 
1948.  

În această perioadă a sec. XVIII – XIX la Roşia Montană vin să lucreze şi să se 
stabilească o serie de specialişti în minerit din zona Austriei, Ungariei, Slovaciei, etc. Ei 
schimbă treptat atât structura etnică a aşezării, cât şi aspectul ei general prin aportul de 
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elemente de civilizaţie şi cultură de sorginte central europeană, precum elemente de 
arhitectură, artă decorativă barocă, ţinută vestimentară de sorginte germană, mobilier şi 
orfevrărie, ceramică şi sticlă, etc. 

În 1733, în timpul conscripţiei religioase a episcopului Inochentie Micu Klein 
aşezarea apare cu numele de Rosije. Totuşi, în 1760-1762, conform conscripţiei comandate 
de generalul Bukov, zona apare sub numele de Verespatak. În 1744, la cerearea episcopului 
Inochentie Micu Klein, se realizează un inventar al bunurilor deţinute de bisericile din Abrud. 
Cu această ocazie, aflăm că bisericile deţineau chiar şi şteampuri, precum cele donate 
bisericii unite din Roşia de către Jurca Dumitru şi Lupea Achim (Panait, 1992). 

Toată această perioadă cunoaşte o dezvoltare nu numai a zonelor de exploatare (ca 
de exemplu deschiderea exploatării filonului Cotoroanţa din masivul Cârnic în 1875), cât şi a 
tehnicilor de exploatare care culminează cu folosirea curentului electric în 1908. Nivelul 
tehnic ridicat al exploatărilor de la Roşia primeşte recunoaşterea internaţională la Expoziţia 
Industrială Mondială din 1856. 

Din a doua jumătatea a secolului al XVIII-lea datează construcţia lăcaşurilor de cult 
greco-catolice din satele Roşia Montană (1741 şi 1781) şi Corna. 

Ca date istorice importante legate de istoria localităţii sunt de aminitit evenimentele 
din timpul răscoalei lui Horia, Cloşca şi Crişan (cu menţiunea că în 1781 – 1782 există 
atestate o serie de petiţii redactate de locuitori din Roşia Montană împotriva muncilor 
obligatorii impuse de autorităţi), cât şi cele din timpul revoluţiei paşoptiste, când Roşia 
Montană este una din zonele de rezistenţă ale populaţiei româneşti conduse de Avram Iancu 
şi tribunii săi, între care se remarcă preotul Simion Balint, dar şi figura lui George Gritta. 

În 1850, Roşia şi Corna, cu forma Korna, apar pentru prima dată ca toponime 
româneşti. În jurul anului 1857 începe separarea administrativă propriu-zisă a Roşiei de 
Abrud, care devine efectivă în 1860. La 1854, Roşia Montană continuă să fie menţionată sub 
numele maghiar de Verespatak. (O.G. Lecca, 1937). 

 
1.4.7 Perioada contemporană (1900-prezent)  

În cursul primului război mondial activitatea extractivă şi cele asociate industriei 
miniere au fost mult diminuate. După 1918, printr-o serie de măsuri ale guvernului României 
Mari, situaţia economică din regiunea munţilor Apuseni s-a îmbunătăţit într-o anumită 
măsură. 

Aspectul de târg urban, înfăţişat de o serie de fotografii din perioada interbelică şi 
care mai poate fi sesizat cu greu astăzi în Roşia Montană, îşi are originile în perioada de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului XX. Este epoca în care sunt 
pietruite de meşteri italieni o seamă de uliţe din “târgul satului” (din această cauză strada 
Brazi fiind cunoscută în perioada interbelică şi sub numele de uliţa siciliană), se introduce 
iluminatul cu gaz lampant, iar mai apoi din 1908 este introdus curentul electric. 

În iarna anului 1918, cu ocazia mişcărilor de unificare naţională ale românilor, 
populaţia românească de la Roşia Montană trimite şase delegaţi la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia: preotul Nicolae Cosma, Aron Diuţă, preotul Pompiliu Piso, 
doctorul Simion Henzel, Alexandru Vasinca, Alexandru Bucureşteanu şi Aron Griuta 
(descendent al lui Mihăila Gritta important proprietar de mine şi ctitor al unor monumente din 
Roşia Montană) (R. Manta, 1999). O parte a acestor nume de familie sunt purtate şi astăzi 
de locuitori din Roşia Montană şi Corna. 

După Marea Unire din 1918 înregistrăm implicarea masivă a Statului Român prin 
preluarea exploatării de stat a administraţiei austro-ungare şi prin noul statut de proprietar 
exclusiv al subsolului (Legea minelor din 1924 prevedea “Subsolul este al Statului, 
exploatorul trebuind a executa sub controlul statului programe de lucru adaptate condiţiilor 
de zăcământ, şi nevoilor obştei” – cf. T. P. Ghiţulescu, 1946). Toată perioada până la 1948 
este marcată de procesul de retehnologizare finalizat abia în anii ‘40. Ultima perioadă de 
revigorare economică şi socială (Programele naţionale sociale mediate de Exploatarea 
Roşia Montană au adus localităţii o serie de funcţiuni: club muncitoresc, Casina, 
cinematograf, şcoală, - date extrase din studiul elaborat de Cristina Rişcuţa) se înregistrează 
în cei zece ani dinaintea naţionalizării din 1948, când este suprimat sectorul particular de 
exploatare a zăcământului. 
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Astfel în perioada interbelică vor coexista la Roşia Montană, atât exploatarea de stat, 
dar şi cele particulare, ale unor persoane individuale sau a unor asociaţii. Statul concesiona 
acestora drepturile de exploatare pentru o serie de filoane sau zăcăminte. Aceste drepturi de 
concesiune erau prevăzute prin aşa-numitele “certificate de cuxe”, unele dintre familiile din 
Roşia Montană păstrând şi astăzi astfel de acte.  

În perioada interbelică, mai exact în 1930 Societatea Mica construieşte o nouă 
instalaţie de flotaţie la uzina de preparare a minelor de stat. Din aceeaşi epocă datează o 
serie de instalaţii care astăzi pot fi văzute în muzeul RoşiaMin, precum şteampurile 
californiene. În ciuda acestor progrese tehnologice, o bună parte a exploatărilor miniere 
continuă să fie făcute într-o manieră rudimentară, cu mijloace tradiţionale arhaice, utilizând 
instalaţii precum şteampurile de lemn şi sistemele de aducţiune a apei aferente, alimentate 
din tăuri. Epuizarea filoanelor bogate, absenţa capitalului de modernizare, lipsa de eficienţă 
a micilor exploatări au determinat ca în pragul celui de-al doilea război mondial activitatea de 
extracţie de la Roşia Montană să scadă în comparaţie cu alte zone aurifere, ca de exemplu 
cea de la Brad. Astfel zona începe treptat să decadă, iar începerea celui de-al doilea război 
mondial va accentua şi mai tare această tendinţă, o serie de familii de mineri părăsind zona 
şi îndreptându-se spre alte regiuni cu industrie extractivă. 

După naţionalizarea resurselor subsolului şi a mijloacelor de producţie în 1948, 
exploatarea privată a zăcămintelor a fost pe deplin interzisă, această activitate devenind 
monopol de stat. Pentru locuitorii Roşiei Montane a urmat o perioadă extrem de grea, într-un 
interval scurt de timp dispărând aproape orice urme ale mineritului tradiţional prin 
distrugerea intenţionată a şteampurilor şi instalaţiilor aferente, prin prigonirea (arestări, 
tortură, trimiterea în închisoare) foştilor proprietari de şteampuri şi a familiilor lor. În anii ’50-
’60 statul va efectua un program complex de lucrări miniere, probări geologice la suprafaţă şi 
în subteran, foraje şi probe tehnologice industriale pentru fundamentarea studiilor pentru 
deschiderea unor exploatări în carieră deschisă în zona Roşia Montană. În anii ’60-’70 sunt 
realizate aici vaste reţele de galerii subterane de explorare şi exploatare, dispuse într-un 
sistem rectangular, structurat pe diverse niveluri principale. 

Exploatarea în subteran va fi înlocuită de la începutul anilor ’70 de deschiderea 
carierei Cetate, care va distruge definitiv o serie de vestigii de patrimoniu arheologic 
cunoscute sub numele de „Curţile romane”, zone de exploatare antică romană de suprafaţă. 

Perioada comunistă a condus, prin alungarea şi prigonirea proprietarilor de 
concesiuni miniere sau de şteampuri, la depopulare şi încheierea bruscă a unui proces care 
a generat de-a lungul secolelor localitatea Roşia Montană, determinând degradarea treptată 
a unor elemente semnficative de patrimoniul cultural situate aici. 

 
1.4.8 Etnografia Roşiei Montane  

Ca şi aşezare cu caracter industral, Roşia Montană a fost un “melting pot”, un loc de 
întâlnire a unor populaţii diverse din cuprinsul Imperiului Habsburgic, care s-au adăugat 
elementului autohton românesc. Maghiari, germani şi italieni au fost prezenţi în acestă zonă 
în diverse momente pe parcursul secolelor XIII- XX. Acest fenomen a generat o serie de 
elemente particulare în ceea ce priveşte religia şi arhitectura. Ştim de exemplu că în secolul 
al XIX-lea existau la Roşia Montană şcoli diferite cu predare în limbile maghiară şi germană. 
Studiile de istorie orală şi etnografie, prin interviurile directe realizate cu localnici, 
demonstrează că în comunitate nu a existat o diviziune pe criterii etnice în cartiere sau zone 
bine conturate. Diversele grupuri etnice au trăit în armonie şi bună înţelegere, neexistând o 
delimitare geografică a acestora în structura aşezării (Popoiu, Paula (ed.)., 2004). 

Dincolo de aspectul etnic, minerii din familiile vechi, de prestigiu, ce locuiau în partea 
centrală a comunei (Roşia Piaţă, Berg, Brazi), aveau mari rezerve în a primi în rândurile lor 
pe “lătureni“ (cei din regiunea extravilană a Roşiei) sau “viniturile“ (cei proveniţi din alte zone 
ale ţării). Atraşi de faima locului, “viniturile“ încercau să se aventureze şi ei în activitatea 
minerească, dornici de îmbogăţire rapidă (Popoiu, Paula (ed.)., 2004). 

Românii, maghiarii, germanii, slovacii, evreii au convieţuit secole de-a rândul într-o 
comunitate în care erau prezente nu mai puţin de cinci confesiuni religioase (ortodocşi, 
romano-catolici, greco-catolici, unitarieni, luterani), fără probleme deosebite, lucru explicabil 
poate, prin faptul că dincolo de apartenenţa etnică şi religioasă, ei făceau parte dintr-o 
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categorie profesională caracterizată printr-un grad mai mare de solidaritate. Numărul mare 
de căsătorii interetnice şi interconfesionale este un argument în sprijinul celor menţionate. 
Totuşi, în împrejurări istorice mai complexe, cum a fost cazul perioadei celui de-al Doilea 
Război Mondial, au fost înregistrate şi momente de tensiune interetnică, informatorii 
relatându-ne şi existenţa unor conflicte (Popoiu, Paula (ed.)., 2004). 

Datele recesământului din 1992 ne arată că populaţia comunei cuprindea 3.808 
persoane care se declarau din punct de vedere etnic ca fiind români (91,8%), 104 ca fiind 
maghiari (2,5%), 228 ca fiind rromi (5,5%), şi 6 ca fiind germani (0,1%). Totuşi, conform 
datelor deţinute de Consiliul Local, populaţia rromă din Dăroaia (sat component al Roşiei 
Montane) numără 378 de membri. Doar 4 rromi locuiesc în Roşia Montană, dar această 
etnie are un procent semnificativ în cadrul structurii populaţiei din Gura Roşiei (localitate 
componentă a Roşiei Montane). 

1.5 Peisajul cultural 

Această secţiune descrie o serie de componente ale peisajului cultural din Roşia 
Montană. 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 (UNESCO - WHO, 
1996). 

Termenul de peisaj cultural a fost utilizat pentru prima dată în 1972 în cadrul World 
Heritage Convention (Conveţia Patrimoniului Mondial), care preia o serie de noţiuni şi 
consideraţii din Charter from Venice on Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites (Charta de la Veneţia privind conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor) 
(1964), ambele documente referindu-se la contextul şi mediul înconjurător în care sunt 
integrate monumentele istorice şi siturile. Cu toate acestea, conceptului de peisaj cultural nu 
i s-a acordat atenţie până în 1992, când World Heritage Committee (WHC - UNESCO) a luat 
în considerare acest concept, luând în discuţie o serie de noţiuni referitoare la definirea 
criteriului de “valoare excepţională”, ceea ce a determinat o serie de modificări aduse 
convenţiei UNESCO din 1972. Această nouă abordare în recomandările UNESCO a dat 
noţiunii de peisaj cultural un sens de sine stătător, respectiv el trebuie abordat ştiinţific în 
mod independent şi privit din perspectiva sa vizuală în cadrul mai larg al peisajului în 
general. 

Convenţia europeană a peisajului (Convenţia de la Florenţa) are ca scop protejarea, 
managementul şi amenajările teritoriale ale tuturor peisajelor, cât şi a peisajului viu. 
Convenţia a fost ratificată de România. Peisajul cultural de “valoare universală excepţională” 
este inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în baza unui set de criterii referitoare 
atât la elementele culturale, cât şi la cele naturale. Siturile din România clasate în Lista 
Patrimoniului Mondial sunt: 

 Bisericile de lemn din Maramureş; 
 Cetăţile dacice din munţii Orăştiei; 
 Centrul istoric al oraşului Sighişoara; 
 Bisericile cu pictură murală din Moldova; 
 Mănăstirea Hurezi; 
 Satele cu biserici fortificate din Transilvania; şi, 
 Delta Dunării. 

Roşia Montană nu este înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 
Peisajul cultural al Roşiei Montane a fost modelat de-a lungul a aproape 1900 de ani 

de istorie a mineritului, fiind generat astfel un exemplu aparte al unei comunităţi miniere în 
cadrul munţilor Carpaţi şi al României. 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, 
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arhitectura, etnografia, viaţa economică şi spirituală, şi desigur nu în ultimul rând a mediului 
natural al acestei regiuni montane. 

Prezenţa zăcământului aurifer a determinat tranziţia de la un mod de existenţă rural 
cu o densitate mică de populaţie către o structură cu caracter centralizat, care a persistat din 
perioade mai vechi şi până în sec. XIX, când practic localitatea devine un centru cvasiurban.  

Dispariţia mineritului tradiţional la începutul anilor ’50, eliminarea proprietăţii private 
în industria mineritului din a doua jumătate a sec. XX, la care se adăugă deschiderea 
carierei în anii 1970 au afectat în mod substanţial peisajul cultural al Roşiei Montane. 

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. 

În prezent o serie de gospodării sunt abandonate, utilizate doar în timpul verii sau 
sunt închiriate pentru scopuri comerciale. Scăderea numărului populaţiei în Roşia Montană 
(vezi detalii suplimentare în Planul de Strămutare şi Relocare) a determinat modificări atât în 
ceea ce priveşte economia satului, cât şi a aspectului său general. Multe dintre clădiri, fie ele 
normale, fie monumente istorice sunt într-o stare precară de conservare sau chiar au 
dispărut de-a lungul timpului.  

Mediul existent a poluat grav râurile prin activităţile miniere din trecut, şi devine din 
ce în ce mai izolat de contextul economic naţional şi social datorită infrastructurii slab 
dezvoltate sau aflate într-o stare proastă, chiar inadecvate în unele cazuri, care să lege 
satele localităţii şi localitatea însăşi cu restul regiunii. Reducerea treptată a numărului 
locurilor de muncă petrecută de la an la an, din cadrul companiei miniere de stat, pe fondul 
lipsei de profitabilitate a acesteia, contribuie la deterioarea condiţiilor economice şi la 
depopulare în această zonă. 

 
1.5.1 Peisajul natural 

Peisajul natural de la Roşia Montană cuprinde cinci văi dispuse radial din zona cea 
mai înaltă aflată imediat la est de perimetrul de licenţă al RMGC. Terenul, deşi prezintă încă 
peisaje naturale deosebite, a fost degradat în mare măsură, din cauza activităţilor miniere 
din trecut, a păşunatului în exces şi a activităţilor forestiere desfăşurate (Anexa E, Foto 2). 
Nu există nici o zonă în această regiune care să poată fi considerată virgină şi neafectată de 
aceste activităţi. 

Nu există terenuri mlăştinoase în zona de impact a Proiectului şi nici zone de 
protecţie sub patronajul UNESCO sau Rezervaţii Naturale.  

Cele două comunităţi principale din Roşia Montană şi Corna sunt localizate în două 
văi adânci, străbătute de pârâurile Roşia şi Corna. Aceste două văi, vor fi afectate de 
proiectul de dezvoltare propus. Culmile care înconjoară aceste văi au un profil rotunjit cu 
aflorimente şi pante doar ocazional abrupte, cu tendinţe de a deveni mai line. Aceste culmi 
se întind de la est la vest şi de la nord la sud-vest şi întâlnesc valea cu orientare nord-sud 
străbătută de râul Abrud. Aceste culmi şi vârfuri formează o căldare naturală în jurul Roşiei 
Montane separând-o de peisajul mai deschis, la est, nord şi sud. 

Vârfurile bine definite şi văile adânci cu versanţi abrupţi (Ilustraţia 2, Topografia 
locală) inclusiv vârfurile Piatra Corbului (1159 m), Cârnic (1081 m) şi Curmătura (1256 m) 
au fost străbătute de reţeaua hidrografică formată în Cuaternar. Dezvoltarea văii a fost 
influenţată de mişcările neo-tectonice care au avut ca rezultat formarea unor terase fluviale 
ce au favorizat aşezările umane din cele mai vechi timpuri. Văile, din punct de vedere 
hidrografic sunt caracterizate de existenta unor sisteme de ape de suprafaţă cu pârâuri 
rapide şi nu există nici o dovadă că ar exista mişcări ale apei subterane în adâncime. 
Sursele de apă potabilă provin din izvoarele localizate în stratele acvifere de mică adâncime 
cu şisturi alterate aflate pe versanţii văilor sau din puţurile săpate manual aflate la baza văii. 
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Pârâurile Roşia şi Corna au debite variabile în funcţie de acumulările hidrografice din 
lacurile artificiale şi în funcţie de volumul precipitaţiilor. Valoarea estetică a ambelor pârâuri a 
fost mult diminuată de deşeurile menajere şi de poluarea istorică cauzată de activităţile 
miniere. 

Cursurile de apă care traversează aşezarea sunt în mare parte pârâiaşe care se 
varsă în valea Roşia: Pârâiaşul Blideşti, Pârâul Mare, Găurilor, Râpa Albă, Cârnic, Brazi; la 
partea de nord a Văii Roşia curg urmatoarele pârâiaşe: Ţarina, Orlei, Tufe, Pârâul Porcului, 
Cioreşti, Bobar, Pârâul Oilor. Apele subterane care rezultă de la exploatarea minieră auriferă 
se varsă şi ele în pârâul Roşia prin galeria de la nivelul +714. 

Cotele cele mai joase din zonă, sunt situate pe Valea Arieşului (550 m) şi Valea 
Abrudului (577 m). Din cauza acestor diferenţe pronunţate în ceea ce priveşte diferenţa de 
nivel şi duritatea rocilor (pietriş, diferite tipuri de roci vulcanice), erodarea este un fenomen 
extrem de activ în urma căruia rezultă depozite masive de aluviuni, inclusiv aluviuni 
purtătoare de nisipuri aurifere în văile Abrud şi Arieş. 

Între aceste două văi, începând cu anii 1970, în perioada comunistă, au fost 
efectuate lucrări de exploatare în cariere deschise în Cetate şi Cârnic. Masivele Văidoaia şi 
Cetate au fost aproape complet distruse de lucrări miniere vechi, iar masivul Cârnic a fost 
afectat în mare masură de exploatările la suprafaţă şi de operaţiunile de puşcare la partea 
superioară, efectuate de RoşiaMin. Sucursala RoşiaMin, proprietate a statului, desfăşoară 
activităţi de exploatare în masivul Cetate. În plus, rocile sterile rezultate de la exploatarea în 
carieră şi din mai multe galerii de explorare şi explotare din trecut, cad pe versanţi şi ajung în 
Valea Roşia. (Anexa E, Foto 1). Aceste roci sterile au umplut complet valea care se afla 
înainte între vârfurile Cetate şi Cârnic. Privind din Valea Corna se observă un peisaj 
asemănător cu roci sterile ce au umplut valea ce desparte dealurile Cetate şi Cârnic. 

Activităţile de exploatare desfăşurate recent continuă să producă un impact 
semnificativ asupra peisajului natural al regiunii, creându-se peste 100 lacuri artificiale dintre 
care cinci mai există şi astăzi. Folosirea a peste 1000 de instalaţii cu şteampuri în văile 
Roşia şi Corna în secolele XVIII până la jumătatea secolului XX a dus la formarea unui 
peisaj caracterizat de movile de halde înnierbate (Anexa E, Foto 3). Folosirea şteampurilor 
a necesitat canalizarea apei spre zonele de procesare şi acest lucru a influenţat şi el forma 
actuală a reliefului. Acest teren este situat în principal în Ţarina (între masivele Orlea şi Jig) 
şi în jurul Tăului Mare. 

 
1.5.2 Monumente ale naturii  

Desemnarea, conform legii 5/2000, a Roşiei Montane drept sit cu zone protejate cu 
valori de patrimoniu cultural, a cuprins şi includerea a două monumente ale naturii. 
Desemnarea acestor două monumente ale naturii a fost confirmată prin Decizia Consiliului 
Judeţean Alba din 27 octombrie 1995, prin care se stabileau şi se nominalizau drept zone 
protejate, anumite rezervaţii naturale, geologice, speologice, arheologice, paleontologice şi 
botanice precum şi speciile de floră şi faună protejate în judeţ. Cele două fenomene 
geologice care sunt situate în zona Proiectului sunt două aflorimente de roci şi cuprind: 

 Piatra Despicată – un bloc de roci andezitice situat pe interfluviul dintre văile Roşia şi 
Corna, şi 

 Piatra Corbului – un afloriment de andezite bazaltice între culmile Ghergheleu şi 
Curmătura. 
Apariţia acestor aflorimente de rocă este relativ minimalizată în peisajul general şi 

amplasarea lor pe versanţii din Cetate şi Cârnic, ce se caracterizează prin prezenţa 
excavaţiilor şi rocilor sterile, diminuează mult valoarea lor estetică. 

 
1.5.3 Clima 

Clima este blândă, continentală şi specifică unor înălţimi medii (850 m): ierni lungi, 
friguroase, ce dureaza 4 - 6 luni pe an şi cu veri scurte; temperatura medie anuală variază 
între 6-8° C, iar temperatura medie în lunile cu valori extreme se situează între -4° C în 
ianuarie şi 15° C în iulie. Volumul precipitaţiilor este în medie, 800-1000 ml/an, iar umiditatea 
aerului se situează între 72-91%. 
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Precipitaţiile apar sub formă de ploaie, în cea mai mare parte a anului; cele mai 
multe ploi sunt primavăra, iar pe timpul iernii, cad cantităţi seminificative de zăpadă. Cele 
mai mari debite de evaporaţie se înregistrează vara. 

 
1.5.4 Geologia 

Informaţii detaliate privind geologia Munţilor Apuseni sunt date în Ianovici et al., 
(1976), şi Săndulescu, (1984); totuşi, Seghedi (2004) oferă cea mai recentă imagine a 
evoluţiei geologice a Munţilor Apuseni punându-se accentul pe metalogenia metalelor 
preţioase. Structura, geologia, mineralogia şi geneza zăcământului Roşia Montană sunt 
prezentate într-o serie de lucrări recente (Tămaş, 2002, Leary et al., 2004, Ciobanu et al., 
2004, Tămaş et al., 2004, Bailly et al., 2005, Hewson et al., 2005, Manske et al., 2006). 
Informaţii suplimentare despre geologia Roşiei Montane sunt puse la dispoziţie în Secţiunea 
4.5 a Studiului de Impact asupra Mediului al Proiectului Roşia Montană. 
 
1.5.5 Folosinţa terenurilor  

Topografia şi geologia zonei dictează într-o masură importantă, natura folosinţei 
actuale a terenurilor în amplasamentul studiat. Terenurile aflate în zona de studiu sunt 
folosite predominant pentru agricultură şi silvicultură. Alte utilizări ale terenului sunt legate de 
gospodării, infrastructura aferentă (inclusiv drumuri şi clădiri de utilitate comunitară), de 
păşunat şi silvicultură. 

Caracterul montan al zonei restrânge posibilităţile de a practica agricultura, iar 
păşunatul animalelor şi producţia de fân se realizează pe pantele abrupte. Accesul utilajelor 
agricole (dacă ar exista) este restricţionat în mare măsură din cauza configuraţiei terenului. 
În consecinţă, pământul se lucrează manual, în majoritatea cazurilor, iar transportul se face 
cu calul şi căruţa. 

La Roşia Montană terenul este utilizat în mod mixt, pentru construcţia de locuinţe, 
pentru păşunat, cât şi pentru ferme mici (mai ales în curtea din spate a casei), plantaţii de 
conifere pentru lemne de foc şi pentru tâmplărie. Pădurile existente în prezent reflectă 
tăierea excesivă de copaci pentru a obţine lemne de foc şi pentru buşteni. 

O altă folosinţă majoră este asociată mineritului efectuat de compania de stat. 
Aceasta ocupă culmea între văile Corna şi Roşia, şi constă atât din lucrările actuale, cât şi 
dintr-o zonă mare în care s-au desfăşurat lucrări miniere istorice. O mare parte din zona 
istorică este considerată acum ca fiind semi-abandonată şi nu există teren liber pentru 
folosire în scopuri agricole. 

O hartă cu utilizarea terenurilor este prezentată în Secţiunea 4.7 a Studiului de 
Impact al Proiectului Roşia Montană. 
 
1.5.6 Structura aşezării 

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 3). Roşia Montană este o aşezare de mai mari dimensiuni cu magazine, case şi 
infrastructura asociată. Zonele propice pentru locuit sunt situate în general pe văile râurilor, 
în vreme ce în zonele mai înalte ale acestora se găsesc anexe gospodăreşti sau adăposturi 
sezoniere legate de practicarea agriculturii şi creşterea animalelor. 
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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 – 1556 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 terenurilor. 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. 

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). 

Alte gospodării sunt răspândite pe dealuri, iar locuitorii lor sunt denumiţi şi lătureni, 
principala lor ocupaţie fiind agricultura de subzistenţă şi creşterea animalelor. Există o serie 
de amenajări temporare – grajduri sau adăposturi, utilizate în perioada verii în special, 
situate în zonele de păşune şi fâneţe. 

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. 
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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. 

 
1.5.7 Zonele împădurite  

Zonele împădurite sunt reprezentate în majoritate de păduri de foioase unde domină 
fagul (Fagus sylvatica) cu zone în care sunt plantaţii de conifere. Coniferele se află în 
general în zonele cu mineralizaţii situate deasupra vechilor zone miniere. Aceste plantaţii au 
rolul de a stabiliza terenul aflat deasupra minei. Pădurile acoperă zona şi formează un 
adevărat amalgam care culminează cu păşunile alpine. 

Păşunile se găsesc atât pe versanţii abrupţi ai văilor, cât şi pe crestele largi, rotunjite. 
Metodele tradiţionale de cultivat pământul, fără îngrăşăminte sau alte substanţe chimice şi 
cu majoritatea lucrărilor efectuate manual au avut ca rezultat păşuni bogate care au valoare 
peisagistică deosebită. Fânul este cosit şi se formează clăi mici după modelul tradiţionale; 
aceste căpiţe sunt lăsate în câmp înainte de a fi transportate cu căruţa în gospodărie, pentru 
hrana animalelor pe timpul iernii. Locuinţele gospodăriilor agricole situate fie în partea de jos 
a văii, fie pe versanţi, sunt construite după proiecte tradiţionale şi sunt realizate din lemn. 
Această formă simplă de agricultură de subzistenţă, cu terenuri cu plante medicinale şi flori 
sălbatice, locuinţele tradiţionale realizate din lemn şi căpiţele de fân reprezintă nota 
definitorie a peisajului zonei. 

Detalii suplimentare privind distribuţia vegetaţiei în regiune şi biodiversitatea asociată 
sunt prezentate în Studiul condiţiilor iniţiale ale biodiversităţii din EIM. 

Zona a fost supusă unor masive defrişări atât pentru lemn de foc, cât şi pentru 
crearea păşunilor. Este posibil ca în urma diminuării locurilor de muncă oferite de compania 
de stat, tot mai mult să se pună accentul pe silvicultură şi agricultură de subzistenţă şi atunci 
este de aşteptat să survină defrişări mai intense. 

 
1.5.8 Locuri de muncă  

Deşi situaţia locurilor de muncă este prezentată în detaliu în Planul de strămutare şi 
relocare, prezentarea succintă de mai jos ilustrează câteva din aspectele esenţiale pentru de 
patrimoniul cultural existent la Roşia Montană. 

Istoria locală a Roşiei Montane a arătat că mineritul a avut o influenţă dominantă 
asupra patrimoniului cultural al regiunii. Astfel, declinul actual al industriei miniere a 
contribuit şi mai mult la scăderea populaţiei şi îmbătrânirea acesteia deoarece tineretul nu 
vede potenţial economic în zonă în afara mineritului (Planul de Strămutare şi Relocare). 
Diminuarea populaţiei din Roşia Montană a avut ca rezultat degradarea multor clădiri istorice 
şi abandonarea unora dintre biserici. 

Locurile de muncă în sectorul minier rămân sursa principală de venit în cadrul 
economiei locale, dar agricultura de subzistenţă şi grădinăritul constituie activităţile cheie 
pentru asigurarea unui venit sigur pentru cei mai săraci din rândul comunitaţii, în special 
pentru femeile pensionare (Planul de Strămutare şi Relocare). 
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1.5.8.1 Economia regională 
Zona Munţilor Apuseni a fost declarată zonă defavorizată prin HG 813/07.10.2001 şi 

aceasta acoperă o suprafaţă totală de 108.497 ha, cuprinzând 12 localităţi din care 3 oraşe 
şi 9 comune, de exemplu: Zlatna, Almaşu Mare, Abrud, Ciuruleasa, Bucium, Sohodol, 
Mogoş, Roşia Montană, Baia de Arieş, Bistra, Lupşa şi Sălciua. Datorită faptului că a fost 
desemnată drept zonă defavorizată, multe afaceri ce aduceau investiţii în zonă s-au închis 
(Planul de Dezvoltare Regională, 2003). 

În baza resurselor locale, mineritul şi construcţiile, industria materialelor şi 
meşteşugurile tradiţionale legate de ceramică, prelucrarea lemnului şi procesarea metalelor 
au apărut şi s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri (Planul de Dezvoltare, 2003).  

Varietatea peisajului montan, etnografia, tradiţiile, obiceiurile, monumentele istorice şi 
arhitectonice şi muzeele au determinat ca regiunea “Centrală” să conţină o serie de zone de 
cultură şi civilizaţie românească şi zone turistice cu posibilităţi largi de dezvoltare (Planul de 
Dezvoltare Regională, 2003). 

Ca rezultat al factorilor privind topografia şi mediul, diversitatea şi frumuseţea 
peisajului, dezvoltarea industrială şi agricolă, regiunea “Centrală” poate constitui un punct de 
atracţie pentru amatorii de turism sau alpinism, pentru pescari sau vânători, amatorii de ski 
şi patinaj sau pentru cei interesaţi de monumente istorice, arhitectonice sau naturale (Planul 
de Dezvoltare Regională, 2003). 

Deşi drumurile naţionale au fost reparate şi modernizate într-o oarecare măsură, nu 
putem spune acelaşi lucru despre drumurile comunale, care din lipsă acută de fonduri sunt 
prost întreţinute (Planul de Dezvoltare Regională, 2003).  

 
1.5.8.2 Economia locală 

Mijloacele de trai în zonă sunt generate de salariile obţinute din activitatea minieră şi 
din agricultura desfăşurată la scară mică. De asemenea, la fel ca şi în alte societăţi din 
Europa de Est care s-au confruntat cu problemele tranziţiei, activităţile nemonetare joacă şi 
ele un rol important în viaţa oamenilor. Angajarea formală este esentială, dar nu explică în 
totalitate existenţa mijloacelor de trai. Activităţile informale destinate subzistenţei sunt 
deosebit de importante pentru asigurarea unui «venit net» pentru cei mai săraci din 
comunitate. 

Principalii doi angajatori în comuna Roşia Montană sunt fară nici o îndoială, Minvest 
şi RMGC. În general, 350 angajaţi de la Minvest trăiesc în comuna Roşia Montană, iar 
numărul total al gospodăriilor este 1.362. În medie, numărul celor angajaţi la Minvest 
reprezintă o pătrime din totalul gospodăriilor. În iulie 2004, RMGC avea un numar de 168 
angajaţi permanenţi din rândul comunităţii şi 202 angajaţi temporari pentru desfăşurarea 
programului de cercetare arheologică. Deşi activităţile de exploatare sau construcţii nu au 
fost demarate încă, aceşti angajaţi îndeplinesc o serie de atribuţii legate de transport, 
birotică şi secretariat, existând personal permanent în cadrul departamentului de patrimoniu 
şi dezvoltare comunitară. Autorităţile statului şi locale reprezintă şi ele angajatori importanţi. 

Din cele 247 gospodării analizate, 189 (77%) cresc animale şi 219 (89%) desfăşoară 
activităţi agricole la scară diferită, deşi doar 15% din gospodării s-au declarat activităţi de 
fermieri ca activitate de bază. Comuna Roşia Montană reprezintă un model specific al unei 
societăţi semi urbane aflate în tranziţie; cu strategii de supravieţuire având la bază activităţi 
generatoare de salarii şi agricultura de subzistenţă. 
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Figura 1.1. Distribuţia populaţiei active, 1992 – Recensământ (toată comuna) 
 

Figura 1.1 arată în mod clar, faptul că industria extractivă şi de procesare sunt 
dominante în comuna Roşia Montană. Această tendinţă este mai puternică în satul Roşia 
Montană, în Roşia Centru şi Roşia Piaţă, unde industria minieră actuală este în declin; 
exploatarea aurului, procesarea minereului aurifer şi diferitele forme de comerţ reprezintă 
95% din ocupaţiile acestor sate. 

 
Mineritul 

Între 1948-1960, veniturile realizate din exploatarea aurului au fost variabile la Roşia 
Montană şi proprietarii de şteampuri şi de mine au obţinut venituri mai mari decât lucrătorii 
zilieri şi cei care lucrau la spălarea nisipului aurifer. Veniturile obţinute din minerit le-au 
permis achiziţionarea celor necesare unui trai la ţară inclusiv hrană, ustensile domestice şi 
bunuri de larg consum. Acest tip de economie locală diferă foarte mult de cea existentă în 
alte sate ale comunei şi în alte locuri din Apuseni care s-au specializat în diverse activităţi 
cum ar fi: lucrările în domeniul lemnului, agricultura şi creşterea animalelor şi unde 
majoritatea produselor au fost realizate acasă de meşteri locali. 

Mineritul la Roşia Montană a avut ca rezultat o diminuare considerabilă a ocupaţiilor 
tradiţionale şi a mesteşugurilor generatoare de venit. Iluzia filoanelor de aur şi miracolul 
”unei lovituri norocoase” a contribuit la formarea unui profil psihologic al zonei (M. Beniuc, 
1997). 

În perioada regimului comunist, guvernul a dezvoltat mai multe zacăminte de 
minereu acordând puţină atenţie costurilor economice şi de mediu. Această politică a avut 
ca rezultat extinderea în exces a sectorului minier prin sprijin financiar considerabil din 
partea statului. După 1989, guvernele care s-au succedat au redus treptat subvenţiile, 
acestea diminuându-se de la 528 milioane US$ în 1990 la 100 milioane US$ în 1999. În 
consecinţă, din cele 278 mine în activitate în România în 1989, doar 35 mai sunt astăzi în 
activitate şi considerate rentabile din punct de vedere financiar. În august 1999, România a 
obţinut un credit de 44,5 milioane US$ de la Banca Mondială pentru Programul de Închidere 
şi Reabilitare a Mediului şi Diminuarea Impactului Social. Acest Proiect are scopul de a 
înfiinţa un sector minier sustenabil din punct de vedere financiar şi de mediu, cu implicarea 
profundă a sectorului privat. 

Există şase companii miniere de stat în România. Minvest are sediul la Deva şi în 
prezent realizează 80% din producţia de cupru şi 50% din cea de aur a României. Minvest 
operează patru exploatări miniere în Patrulaterul Aurifer, inclusiv Roşia Montană. Intre 1995 
şi 2000, Minvest a închis un număr de 18 mine şi două uzine de preparare şi a redus 
numărul total de angajaţi cu aproximativ 65%, de la 36.000 la 12.600. 

Închiderea treptată a filialei RoşiaMin a dus deja la pierderea a peste 800 locuri de 
muncă şi împreună cu alte 500 locuri de muncă care vor mai fi pierdute, se va produce un 
impact social, de mediu şi economic ce se va resimţi la Roşia Montană şi Abrud. O altă 
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exploatare minieră locală, exploatarea cupriferă “CupruMin,” situată în valea din vecinătate 
este şi ea pe cale să se închidă în viitorul apropiat. Închiderea celor două exploatări va avea 
un impact negativ serios asupra viabilităţii economice a regiunii. 

O diferenţă importantă între localitatea Roşia Montană şi satele Corna şi Bunta o 
constituie faptul că în aceste sate există un procent sporit de populaţie implicat în activităţi 
predominant agricole (25% din populaţia activă). 

Situaţia Roşiei Montane diferă de cea a altor sate din comună şi regiunea Apusenilor 
care se sprijină pe specializări în diverse meserii şi meşteşuguri tradiţionale şi reprezintă 
sursa principală de produse necesare traiului şi la Roşia Montană. Ca urmare a veniturilor 
furnizate de minerit la Roşia Montană, multe produse au fost cumpărate din aceste zone 
învecinate şi astfel meseriile tradiţionale nu au constituit o parte dominantă a venitului 
realizat de populaţia localităţii.  

 
Agricultura şi creşterea animalelor  

Agricultura şi cresterea animalelor sunt două ocupaţii cu lungă tradiţie în zona 
Apusenilor, precum şi în zonele înalte ale Carpaţilor. Cultivarea solurilor sărace pe pantele 
line ale munţilor, uneori la altitudini de 1200 m, reprezintă o necesitate vitală pentru 
comunităţile rurale. Sub influenţa creşterii demografice, zona destinată agriculturii şi creşterii 
animalelor este extinsă în permanenţă prin lucrări de defrişare. Ca regulă generală, tineretul 
în momentul în care se căsătoreşte, primeşte un lot de pământ pe un vârf de munte. Pentru 
a cultiva ceva, familia nou închegată trebuie să defrişeze locul. Specificitatea geografiei din 
zonă dictează ocupaţiile oamenilor fără ca agricultura sau creşterea animalelor să fie 
predominante. Culturile cele mai des întâlnite în Apuseni sunt grâul, secara, ovăzul, 
porumbul şi cartoful (Lucia Apolzan, 1943-1945). 

Aproximativ 15% din gospodării declară că ocupaţia principală este agricultura. Acest 
procent este mai mare în Corna unde aproximativ 25% din gospodării sunt constituite din 
agricultori. Astfel, aproximativ trei sferturi din aceste familii cresc animale diverse şi aproape 
90% au o producţie agricolă a cărei mărime variază de la an la an. 

Culturile sunt orientate în principal spre subzistenţă şi doar o mică parte a producţiei 
este vândută. Culturile constau în pomi fructiferi, care cresc în peste 85% din gospodării, 
legumele (80%), fânul (49%) şi nucii 74% din gospodării se ocupă cu creşterea păsărilor de 
curte, 33% au bovine, şi 38% cresc porcine. Cu toate acestea, mai puţin de 10% din 
gospodăriile din întreaga comună îşi câştigă existenţa din creşterea animalelor. Laptele este 
consumat în principal pentru nevoile familiei, ca lapte proaspăt sau unt, brânză sau 
smântână. Multe gospodării produc suficiente produse lactate şi carne de pasăre pentru 
consumul propriu. Lemnul este o altă sursă de venit întrucât este vândut ca lemn de foc, 
pentru încălzire, pregătitul hranei şi fabricarea mobilei. Peste 99% din familii folosesc lemnul 
pentru încălzire şi doar 60% pentru gătit. 

 
Alte meserii şi meşteşuguri tradiţionale la Roşia Montană 

Acea partea a economiei existente la Roşia Montană care constă în meserii şi 
meşteşuguri tradiţionle diferă faţă de alte sate ale comunei sau alte locuri din Apuseni, unde 
accentul se pune pe mai multe meserii şi reprezintă sursa primară de bunuri şi servicii. Ca 
urmare a venitului realizat din mineritul aurifer de la Roşia Montană, multe produse sunt 
cumpărate din zonele învecinate, iar meştesugurile tradiţionale nu au constituit o parte 
dominantă a veniturilor realizate în sat.  

Firul gros de lână folosit la confecţionarea hainelor sau a obiectelor de uz casnic 
pentru locuinţe nu se ţese la Roşia Montană deoarece apa conţine oxizi şi înroşeşte lâna 
atunci când trebuie spălată. Întrucât apa nu a avut niciodată calităţile necesare pentru a fi 
utilizată la piuă, locuitorii din Roşia Montană s-au bazat în acest domeniu, pe mesteşugarii 
din Vadu Moţilor, Valea Lăzeşti, care au deservit o regiune mai largă. Târgurile săptămânale 
de la Câmpeni şi Abrud oferă oportunităţi pentru un astfel de comerţ. 

Meseriile tradiţionale legate de prelucrarea lemnului şi construcţia de locuinţe sunt 
prezente la Roşia Montană şi arhitectura sa a fost adaptată diferitelor influenţe etnice şi 
economice. Constructorii de case şi muncitorii care asamblează case de lemn au fost 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultura 
 

 
Secţiunea 1: Introducere 

Pagina 22 din 243 

recrutaţi din Sohodol, Păltiniş, Hârtop, şi Muşca, iar meşterii pentru construirea 
acoperişurilor din paie erau angajaţi din rândul celor ce locuiau în Mogoş. 

Mineritul necesita şi personal auxiliar cum ar fi fierari, tăietori în piatră, tâmplari şi 
căruţaşi care făceau parte din marele grup al minerilor în Evul Mediu şi epoca modernă 
(David Prodan, 1979a, 1979b). Un tâmplar din acele timpuri se specializa în consolidarea 
galeriilor şi era cunoscut şi pentru realizarea troiţelor. De exemplu, Constantin Jurcă a fost 
un astfel de meştesugar care a sculptat troiţe în anii 1933 şi 1957.  

În perioada feudalismului, exploatarea fierului în zona Munţilor Apuseni a constituit o 
ocupaţie a iobagilor români (Valeriu Butură, 1964 şi Mihai Sofronie, 1969-1973). Între 1960-
1970, 4-5 fierari mai locuiau în Roşia Montană. Singurul fierar care mai există în Roşia 
Montană astăzi este Constantin Boia, care şi-a făcut ucenicia de la vârsta de 16 ani, 
învăţând meserie timp de trei ani, de la un meşter mai în vârstă, pe numele său, Ceapa 
Vasile. Clădirea în care îşi are atelierul constă dintr-o încăpere de 6 pe 4 m, cu pereţi de 
piatră seacă.  Înăuntru se găseşte un cuptor de topit, plasat în partea dreaptă a uşii, o 
nicovală în mijlocul camerei, un stativ cu ciocane, cutii cu potcoave şi un banc de lucru de-a 
lungul peretelui. Comenzile către fierar includ reparaţii de pluguri, topoare, dar activitatea 
principală constă în potcovirea cailor şi a boilor.  

Sub influenţa realităţilor contemporane, mijloacele de tranpsort tradiţionale şi-au 
pierdut treptat întâietatea. Odată cu folosirea tot mai redusă a căruţelor, rotarii şi-au redus şi 
ei activitatea. În prezent nimeni nu se mai ocupă cu aşa ceva la Roşia Montană. Constantin 
Boia a fost nevoit să preia această sarcină, confecţionând căruţe sau roţi la comandă. În faţa 
atelierului său de fierărie a instalat o masă de rotar pentru fixarea roţii. 

Printre meseriile urbane, cea mai bine reprezentată a fost cea de cizmar. Un pantofar 
din Roşia Montană, Zlackzi Coloman a moştenit afacerea şi atelierul de la tatăl său care a 
învăţat să facă încălţăminte după recesiunea aurului din anii 1930; în prezent aceste meşter 
s-a mutat la Zlatna. 

 
1.5.9 Turismul existent  

Roşia Montană se află în partea de sud a regiunii Munţilor Apuseni, bine cunoscuţi 
pentru potenţialul lor turistic oferit de munţii pitoreşti, de cărările ce te îndeamnă la plimbări, 
pârtii de ski şi ciclism. Nivelele actuale ale dezvoltării turismului în regiune au fost evaluate 
cu ocazia recensământului din 1992, când comerţul turismul şi industria alimentară au 
ocupat 7,5% din forţa de muncă din rândul populaţiei active (Institutul Naţional de Statistică, 
Recensământul Populaţiei şi Clădirilor, 1992). 

În comuna Roşia Montană, forţa de muncă totală ocupată în activităţi combinate cum 
ar fi turism, alimentaţie, industrie hotelieră şi în activităţi asociate, în 1992, a reprezentat 
4,4% (Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi Clădirilor, 1992). 

Aşa cum s-a menţionat anterior, peisajul de la Roşia Montană a fost mult degradat 
de activitatea minieră, ceea ce a generat şi absenţa meşteşugarilor locali. Ambii factori au 
avut un impact negativ semnificativ asupra potenţialului turistic. Mai mult, infrastructura 
rutieră ce duce la Roşia Montană din centre urbane cum ar fi Alba Iulia şi Cluj se află într-o 
stare deplorabilă. 

În termenii potenţialului arheologic al Roşiei Montane care ar putea contribui la 
dezvoltarea turismului, programul de cercetare arheologică desfăşurat ca parte a studiului 
asupra condiţiilor iniţiale va fi foarte util pentru definirea importanţei şi a semnnificaţiei 
patrimoniului arheologic de la Roşia Montană. În prezent, câteva bunuri mobile de 
patrimoniu industrial din Roşia Montană sunt expuse într-un muzeu în aer liber, ce cuprinde 
altare votive romane şi echipamente miniere de secol XX. Pentru a vizita această colecţie 
locală, trebuie făcute o serie de aranjamente în avans, aşa încât să poată fi asigurat 
ghidajul, de vreme ce nu există un program public de vizitare şi nici un curator al acestei 
colecţii muzeale.  
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2 Metodologia de cercetare a patrimoniului cultural 
2.1 Colectivul de cercetare arheologică 

Colectivul de cercetare a patrimoniului arheologic a fost şi este compus dintr-o serie 
întreagă de specialişti români şi străini, care au efectuat diverse investigaţii arheologice de 
teren în aria de dezvoltare a Proiectului, dar şi în afara ei. Coordonarea ştiinţifică a acestui 
program a revenit – în conformitate cu prevederile legale – părţii române, dar în ceea ce 
priveşte investigaţiile de arheologie minieră în subteran acestea au beneficiat de expertiză 
intrenaţională, creându-se astfel pentru prima dată în România un program arheologic de o 
asemenea anvergură. Această expertiză străină, asigurată de Universitatea Toulouse Le 
Mirail – laboratorul UTAH, este un beneficiu evident prin prisma rezultatelor cercetării, prin 
schimbul de experienţă cu specialiştii români şi programul de formare a unor tineri 
cercetători în domeniul arheologiei miniere. Un beneficiu general al acestui program de 
cercetare derivă şi din posibilitatea de a organiza o astfel de echipă pluridisciplinară, cât şi 
de a aplica cele mai noi metode de cercetare de teren în cadrul arheologiei din România. 
Derularea programului de cercetare a permis evaluarea sa constantă şi adaptarea şi 
reconsiderarea sa în baza noilor informaţii obţinute în teren. 

Programul a fost iniţiat în mod formal în anul 2000, când a fost realizat un studiu de 
diagnostic şi evaluare a patrimoniului cultural, care a presupus şi cercetări arheologice de 
teren pentru localizarea siturilor cu potenţial arheologic, în cadrul zonei de dezvoltare a 
proiectului. Colectivul de cercetare a fost format din specialişti din cadrul Muzeului Naţional 
al Unirii din Alba Iulia (MNUAI) şi de la Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural 
Naţional (CPPCN), astăzi reorganizat în Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (INMI). 

Implicarea forţei de muncă locale în cadrul cercetărilor arheologice de teren a fost un 
considerent major al programului arheologic. În afară de beneficile economice create prin 
aceste locuri de muncă, respectiv cca. 180, 350, 200, 280, şi 70 muncitori localnici angajaţi 
pentru săpături arheologice în perioada 2001 - 2005, acest program a creat premiza ca 
patrimoniul arheologic să fie cunoscut de către membrii comunităţii locale, aceştia 
contribuind la descoperirea istoriei şi culturii tradiţionale din această zonă. 

Colectivul de cercetare arheologică din anul 2000, în afară de arheologii de la 
MNUAI şi CPPCN, a cuprins şi geologi de la Facultatea de Geologie din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cât şi de la Universitatea Tehnică din München (Germania). 

Datorită vastei sale experienţe în cercetarea lucrărilor miniere subterane romane, a 
fost luată hotărârea ca echipa franceză condusă de dr. Beatrice Cauuet să investigheze 
lucrările subterane de la Roşia Montană. Această echipă de cercetare franceză cuprinde 
atât cercetători de la Unitatea toulousană de arheologie şi istorie - U.T.A.H. (Unité 
Toulousaine D’Archéologie et d’Histoire) a Universitărţii Toulouse Le Mirail, cât şi o serie de 
cercetători asociaţi din cadrul altor instituţii specializate franceze. 

În cursul cercetărilor sale, echipa franceză a beneficiat atât de sprijinul companiei 
miniere de stat, dar şi de cel acordat de RMGC. Astfel membrii echipei au avut acces la 
planurile reţelelor subterane, li s-au furnizat copii ale acestora, le-a fost asigurat 
echipamentul special pentru acces şi lucru în galerii, etc. 

Luând în considerare că arheologia minieră este un domeniu nou de cercetare în 
România, implicarea echipei franceze în acest program de cercetare a oferit şi oportunitatea 
de cooperare cu partea română pentru formarea de specialişti români în acest sens. Astfel 
în perioada 2001-2005 în cadrul acestei echipe a participat un arheolog de la muzeul din 
Deva (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva), având loc şi colaborări constante ale 
echipei conduse de dr. Beatrice Cauuet cu specialişti de la Muzeul Naţional de Istorie a 
României din Bucureşti. De asemenea din anul 2002, patru studenţi de la Facultatea de 
Geologiei din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca au efectuat anual stagii de 
formare în teren cu echipa franceză, iar în cursul anului 2004 doi dintre aceştia au fost 
selecţionaţi pentru cursuri de specializare şi formare la Universitatea din Toulouse, respectiv 
cursuri de Istorie Veche în cadrul UBB Cluj Napoca. Ca un rezultat al tuturor acestor 
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colaborări şi al cercetărilor şi studiilor efectuate până în prezent este preconizată 
organizarea – la sfârşitul anului 2006 şi începutul anului 2007 – a unei expoziţii româno-
franceze dedicate cercetărilor arheologice de la Roşia Montană dintre anii 2000 – 2006. 

În anul 2001, Ministerul Culturii şi Cultelor a instituit programul Naţional de Cercetare 
“Alburnus Maior”, coordonat de către Muzeul Naţional de Istorie a României prin dr. Paul 
Damian, desemnat ca responsabil ştiinţific de către Comisia Naţională de Arheologie. 

În cadrul Programului Naţional de Cercetare “Alburnus Maior” au participat 
următoarele instituţii: 

 Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti (MNIR) - coordonarea ştiinţifică 
a programului, cercetări arheologice preventive, studii interdisciplinare, restaurarea şi 
conservarea bunurilor de patrimoniu mobil, cercetare ştiinţifică, editarea de carte de 
specialitate; 

 Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia (MNUAI) - cercetări arheologice preventive, 
restaurarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu mobil, cercetare ştiinţifică; 

 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca (MNIT) - cercetări 
arheologice preventive, restaurarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu mobil, 
cercetare ştiinţifică; 

 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva (MCDR) - cercetări arheologice 
preventive, restaurarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu mobil, cercetare 
ştiinţifică; 

 Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti (IAB) 
- cercetări arheologice preventive, restaurarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu 
mobil, cercetare ştiinţifică; 

 Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti (INMI) - cercetări 
arheologice preventive, restaurarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu mobil, 
cercetare ştiinţifică, studii de arhitectură; 

 Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj Napoca 
(IAIA) - cercetări arheologice preventive, restaurarea şi conservarea bunurilor de 
patrimoniu mobil, cercetare ştiinţifică; 

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie (UB-FIB) - cercetări arheologice 
preventive, restaurarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu mobil, cercetare 
ştiinţifică; 

 Muzeul Judeţean de Istorie “Iulian Antonescu”, Bacău (MJBC) - cercetări 
arheologice preventive în 2001; 

 Universitatea “Le Mirail” – Unitatea Toulousană de Arheologie şi Istorie, 
Toulouse, Franţa (UTAH) – arheologie minieră, topografie subterană şi modelare 
3D, studii de arheo-metalurgie, cercetări de paleo-mediu; 

 Universitatea Tehnică München, Germania (UTM) – geologie, mineralogie, analize 
fizico-chimice; 

 Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Biologie şi Geologie, Cluj-Napoca 
(UBB) – geologie, mineralogie, petrografie; 

 Centru Naţional de Cercetări Ştiinţifice, Franţa (CNRS) – evaluare foto-aeriană, 
aerofotografie şi interpretare aero-foto în perioada 2003 – 2004; 

 Complexul Muzeal Bucovina, Suceava (CMB) – restaurare de lemn în perioada 
2001-2002; 

 Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti (CIMEC) – administrare baze de date şi 
arhive digitale de program în perioada 2002-2004; 

 Centrul Român de Utilizare a Teledetecţiei în Agricultură, Bucureşti (CRUTA) – 
cartare digitală, proiect GIS şi modelare 3D în perioada 2002-2005; 
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 Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Baza de Cercetare cu Utilizatori 
Multipli (BCUM), devenită din 2004 Institutul de Arheologie Sistemică – 
topografie arheologică, cartare digitală şi studii geofizice; 

 Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii (Centrul Pentru Formare, 
Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii), Bucureşti (CMC) şi 
Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucureşti – studii etnografice şi 
etnologice în perioada 2001-2004; 

 Societatea Română de Radiodifuziune, Centrul de Istorie Orală “Gheorghe 
Brătianu”, Bucureşti (SRR - CIO) – studii de istorie orală şi realizarea unei arhive 
de istorie orală în perioada 2001-2002; 

 S.C. OPUS - Atelier de Arhitectură S.R.L., Bucureşti – evaluare arhitecturală a 
patrimoniului construit, evidenţa analitică a clădirilor monument istoric, proiecte de 
restaurare, studii de arhitectură şi urbanism pentru elaborarea PUZ Zona Protejată 
Centrul Istoric Roşia Montană; 

 Studii de geofizică realizate de GeoEcoMar – Institutul Naţional de Geologie 
Marină şi Geo-Ecologie, S.C. Gei-PROSECO S.R.L., S.C. Intel91 S.R.L. şi S.C. 
NHN - EcoInvest S.R.L; 

 S.C. INTERGIS S.R.L, Bucureşti – evaluarea aeriană şi fotografiere aeriană în 
2004; 

 S.C. Doris Art S.R.L., Bucureşti – restaurare de piatră (la incinta funerară romană 
de la Tău Găuri) în anul 2004. 

 
Datorită evoluţiei complexităţii Proiectului, în anul 2002, colectivul de cercetare a fost 

completat prin participarea dr. Lucia Marinescu, ce a adus expertiza sa ca şi consultant 
ştiinţific. Dr. Lucia Marinescu este fost director al MNIR, şi specialist în probleme de istorie 
romană şi istorie antică a României. În acest context ea a redactat un studiu istoric asupra 
Roşiei Montane (Marinescu, Lucia, 2002). 

 
2.1.1 Implicarea guvernamentală  

Având în vedere importanţa patrimoniului cultural naţional de la Roşia Montană, 
semnificaţia sa în cadrul istoriei României, cât şi importanţa economică a proiectului propus 
de RMGC, în baza rezulatelor diagnosticului şi evaluării preliminare efactuate în cursul 
anului 2000 de CPPCN, MNUAI şi UTAH, Ministerul Culturii şi Cultelor a instituit Programul 
Naţional de Cercetare “Alburnus Maior” prin ordinul OMCC nr. 2504 din 7 martie 2001. 
Începând cu anul 2001, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor au monitorizat în 
permanenţă derularea acestui program de cercetare. 

În conformitate cu prevederile legale, tot din anul 2001, această monitorizare a fost 
efectuată şi de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a 
judeţului Alba (DJPCCPCN Alba), organism în subordinea MCC. 

 
2.1.2 Echipa de cercetare arheologică de suprafaţă  

În anul 2000, 35 de specialişti, asistaţi de 80 de muncitori locali au fost implicaţi în 
cercetările arheologice de teren. În anul 2001, peste 100 de specialişti şi 180 de muncitori 
locali au participat la ample investigaţii de teren. Toate aceste săpături arheologice au 
implicat forţă de muncă locală, sub supravegherea şi coordonarea specialiştilor arheologi.  

Trebuie amintit faptul că în perioada anilor 2000-2001, programul de cercetare 
arheologică a beneficiat de cunoştinţele şi informaţiile oferite de Dorin Tomuş, un localnic din 
Roşia Montană. Domnul Tomuş este un fost angajat al companiei de stat, care colaborase în 
anii ’80 cu d-l Aurel Sântimbreanu şi d-l Volker Wollmann la organizarea primului muzeu al 
mineritului de la Roşia Montană. Pasionat de arheologie şi istorie locală, Dorin Tomuş a 
oferit importante informaţii colectivului de cercetare arheologică cu privire la localizarea 
unora dintre descoperirile întâmplătoare ce survenise-ră în zona Roşia Montană în ultimele 
decenii. De asemenea domnul Tomuş a ajutat la identificarea în teren a unora dintre 
toponimele cunoscute din documente medievale sau de epocă modernă. Aceste informaţii 
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au fost deosebit de utile pentru amplasarea secţiunilor de sondaj din primele faze de 
derulare a cercetărilor arheologice de teren.  

Programe de cercetare arheologică de teren s-au desfăşurat în anii 2002 şi 2003, cu 
implicarea a peste 80 de specialişti şi 350 de muncitori în 2002, şi peste 80 de specialişti şi 
200 de lucrători în 2003. În anii 2004 şi 2005, au participat 280 şi respectiv 70 de muncitori 
locali, şi peste 120 de specialişti arheologi anual. 

 
2.1.3 Echipa de cercetare arheologică minieră 

În anii 2000-2001, misiunea arheologică franceză a implicat participarea mai multor 
specialişti străini (arheologi minieri, topografi, speologi, etc.), inclusiv cea a lui Bruno Ancel, 
specialist în topografie subterană, care a coordonat explorarea reţelelor subterane. Din 
echipă a făcut parte şi Christian Rico, lector la Universitatea Toulouse Le Mirail, care a 
participat la investigaţiile de arheologie minieră.  

Pe de altă parte, din echipa de cercetare franceză au făcut parte geologii Călin 
Tămaş de la UBB Cluj-Napoca, respectiv Gerhard Lehrberger şi Vladimir Ruttner, de la 
Universitatea Tehnică din München. 

În anul 2001 echipa de cercetare franceză a fost asistată de un colectiv de 10 mineri 
angajaţi de RMGC (unii dintre aceştia lucrând anterior în cadrul exploatării de stat de mai 
bine de două decenii şi având astfel cunoştinţe vaste şi diverse asupra caracteristicilor 
reţelelor subterane). Din 2002 şi până în prezent echipa de asistenţă a fost compusă din 
peste 23 de mineri, toţi angajaţi de către RMGC. 

2.2 Echipa de cercetare pentru arhitectură şi urbanism 

Pentru studierea şi evaluarea caracteristicilor arhitecturale şi urbanistice ale Roşiei 
Montane, în cursul anilor 2000-2002, au fost efectuate o serie de cercetări şi lucrări de 
specialitate de către 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. Din anul 2004, OPUS 
elaborează documentaţia necesară pentru PUZ Centrul Istoric Roşia Montană, şi a realizat – 
în cursul anilor 2003 – 2004 – proiectul de restaurare şi conservare pentru monumentul 
funerar circular de la Tău Găuri. 

2.3 Echipa de cercetare pentru biserici şi cimitire 

Între anii 2000 – 2001 CPPCN, iar mai apoi în perioada 2001 – 2002, OPUS au 
realizat un inventar detaliat asupra arhitecturii şi un scurt istoric al bisericilor din Roşia 
Montană şi Corna. Pentru realizarea unui inventar al patrimoniului mobil, al picturilor şi a 
altor piese de ornament din cadrul bisericilor din Roşia Montană şi Corna, RMGC a angajat 
o companie specializată independentă pentru realizare acestuia, respectiv S.C. Construction 
Projects Services S.A (CPS) care a furnizat un raport detaliat în această problemă (B. 
Wilson, 2003). 

2.4 Echipa de cercetare etnografică 

Dr. Paula Popoiu de la Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” din Bucureşti a 
coordonat cercetarea de teren din anii 2001-2003, din cadrul studiilor etnografice pentru 
zona Roşia Montană, Corna şi Bucium. Aceste cercetări au presupus atât investigaţii de 
arhivă, cât şi cercetare specifică de teren, care a presupus interviuri cu localnici, colectarea 
de informaţii etnografice, constituirea unei ample arhive fotografice, etc. 

Primele rezultate ale acestor cercetări au fost publicate în volumul Roşia Montană 
Studiu Etnografic (Popoiu, Paula (ed.), 2004), urmând ca începând cu anul 2006 să mai 
apară două volume legate de aceste studii. 
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2.5 Echipa de cercetare pentru istorie Orală 

În cursul anilor 2001 - 2003 a fost realizat un studiu de istorie orală asupra vieţii şi 
amintirilor locuitorilor din zona aşezărilor Roşia Montană, Corna şi Bucium, înregistrările fiind 
stocate în format digital. La realizarea acestui demers au participat următoarele instituţii: 

 Societatea Română de Radiodifuziune, Centrul de Istorie Orală “Gheorghe Brătianu”, 
Bucureşti (SRR - CIO), reprezentat de Silvia Angelescu (2001-2002), 

 Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii (Centrul Pentru Formare, Educaţie 
Permanentă şi Management în Domeniul Culturii), Bucureşti (CMC) şi Muzeul 
Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucureşti, reprezentate de un colectiv de 
specialişti coordonat de dr. Georgeta Stoica, dr. Paula Popoiu, dr. Doina Işfănoni, şi 
Mircea Dumitrescu (2001-2003). 
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3 Finanţare şi conformare legislativă 
 

Guvernul statului francez a finanţat integral misiunea arheologică franceză din anul 
1999, şi în proporţie de 60% pe cea din anul 2000, restul de 40% fiind asigurat de RMGC. 
Toate celelate studii şi cercetări din cadrul programului de cercetare a patrimoniului cultural 
au fost apoi finanţate integral de către RMGC în perioada 2001-2005, aceasta urmând să 
asigure în continuare fondurile necesare derulării în continuare a cercetărilor. 

Finanţarea a fost asigurată de RMGC în conformitate cu prevederile legale, impuse 
de guvernul României, în contextul implementării Programului Naţional de Cercetare 
“Alburnus Maior”, aşa cum este indicat în OMCC nr. 2504 din 7 martie 2001. În contextul 
acestui program de cercetare, RMGC şi-a asumat în totalitate responsabilităţile care îi revin 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 462/2003, şi în acest context (conform art. 5, 6, 11 şi 
23 din Legea nr. 462/2003 asupra procedurii de descărcare de sarcină arheologică şi a 
competenţelor în acest domeniu) a obţinut certificate de descărcare de sarcină arheologică 
pentru o mare parte din zona de dezvoltare industrială. 
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4 Metodologia de cercetare 
 

Această secţiune descrie metodologia utilizată pentru diversele investigaţii şi studii 
întreprinse pentru a înţelege şi contura diversele componente ale patrimoniului cultural de la 
Roşia Montană, cât şi pentru determinarea semnificaţiei sale la nivel local, naţional sau 
internaţional. 

4.1 Arhitectură şi Urbanism 

Comuna Roşia Montană a fost modelată de îndelungata istorie a mineritului în 
această regiune, care a determinat prezenţa în zonă a unor culturi diverse, inclusiv cele de 
pe cuprinsul Imperiului Austro-Ungar, ale căror influenţe sunt vizibile până astăzi în 
arhitectura localităţii. 

Principalul text legislativ asupra protecţiei monumentelor istorice este 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.” 
 

În conformitate cu prevederile de specialitate ale legislaţiei româneşti, Lista 
Monumentelor Istorice este elaborată în baza unor criterii specifice privind clasarea, în baza 
unei evaluări de specialitate. În acest context. CPPCN şi OPUS au efectuat în anii 2000-
2001 un inventar detaliat asupra clădirilor din Roşia Montană, pentru a stabili şi caracteriza 
semnificaţia lor arhitecturală şi o serie de elemente specifice de urbanism. 

Acest prim inventar al clădirilor monument istoric a fost apoi completat şi extins de 
către OPUS, pornind de la fişele de evidenţă analitică elaborate de CPPCN, asimilând o 
serie de informaţii de ordin istoric şi etnografic, cât şi în baza unor relevee şi planuri 
efectuate de Biroul de Proiectare Străjan din Alba Iulia. Aceste planuri şi relevee cuprindeau 
date despre planul general al clădirii, compartimentarea acesteia, tehncii şi materiale de 
construcţii, la care s-au adăugat observaţii în teren ale specialiştilor de la OPUS. 

Evaluarea semnificaţiei clădirilor s-a făcut în conformitate cu Lista Monumentelor 
Istorice (elaborată de MCC în 2004), care include categorii de clădiri cu valoare 
arhitecturală, cât şi elemente legate de valoarea ambientală. Aşa cum s-a precizat, pornind 
de la fişele elaborate de CPPCN sa trecut la o evaluare în teren, casă de casă, a întregului 
fond construit. Această abordare s-a axat pe o serie de caracteristici tipologice, istorice şi 
arhitecturale. Un exemplu privind o astfel de fişă de evidenţă analitică este prezentat în 
Anexa A.  

Evaluarea şi studiul pe teren au contribuit la includerea în evidenţa generală a 
elementelor ce dau originalitate construcţiilor, precum: dispunerea cimitirelor în jurul 
bisericilor, anexe gospodăreşti existente lângă construcţia principală, modul de utilizare şi 
adaptare la configuraţia terenului şi integrarea în peisaj, etc. 

Pentru identificarea monumentelor şi stabilirea tipologiei arhitecturii vernaculare, din 
Roşia Montană şi Corna, au fost luate în considerare: 

1. Vechimea monumentului - criteriul s-a aplicat diferenţiat în corelaţie cu starea de 
conservare a clădirii. 
2. Planimetria, coroborată cu date privind elevaţia şi plastica faţadei, elementele care 
asigură originalitatea locuinţei, fiind în acelaşi timp şi elemente de identificare şi 
reprezentare socială.  
3. Material şi tehnică de construcţie; s-a avut în vedere caracterul semi-urban al 
Roşiei Montane şi cel rural al localităţii Corna, ceea ce determină oarecare 
diferenţieire şi la nivelul materialelor de construcţie folosite. Astfel, deşi materialul de 
construcţie tradiţional folosit în ambele localităţi este lemnul, totuşi, o anume 
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prosperitate economică a populaţiei din Roşia Montană a permis de timpuriu 
folosirea materialelor durabile, ca piatra şi cărămida. 
4. Caracterul accentuat urban al clădirilor realizate de meşteri specializaţi, după 
modele de sorginte urbană şi care au în componenţa faţadei elemente împrumutate 
din stiluri arhitectonice care circulau în Europa centrală şi apuseană în sec. al XIX-
lea şi la începutul sec. al XX-lea: neo-baroc, neo-clasic, romantic, eclectic. 
5. Gradul de originalitate al locuinţei - a fost absolut necesar să se ia în considerare 
unicitatea construcţiei, chiar dacă aceasta funcţionează ca un criteriu secundar, pe 
care însă nu-l putem neglija, cu atât mai mult cu cât este clar că, în zona studiată 
avem de-a face cu tipuri arhitecturale tradiţionale, caracteristice Munţilor Apuseni, 
mai frecvente în satul Corna, dar şi cu tipuri de locuinţe care au avut modele urbane 
provenite din Ungaria, Austria sau Cehia, întâlnite cu precădere în Roşia Montană. 

 
Practicarea îndelungată a mineritului la Roşia Montană, o tradiţie de cca. 1900 de 

ani, a determinat apariţia unui sat care diferă în multe privinţe de aşezările similare ca 
mărime din acestă zonă. Ca urmare a faptului că acest sat este atipic în contextul regional al 
munţilor Apuseni, a fost creat un set de criterii de evaluare flexibil, care să poată fi adaptat la 
interpretarea situaţiei întâlnite în teren. Astfel, de exemplu a fost considerat important 
criteriul originalităţii clădirii, un aspect uneori omis în studiile de arhitectură vernaculară. Deşi 
bazate pe o serie de modele pre-existente, clădirile din Roşia Montană reflectă într-o 
anumită măsură şi personalitatea şi prosperitatea proprietarului care le-a ridicat, printr-o 
serie de elemente legate de decoraţiuni şi dimensiuni. 

Toate clădirile vechi au fost abordate din prisma clasării lor ca şi monumente istorice, 
analizându-se sursele scrise, mărturiile fotografice şi documentare, şi chiar cele de istorie 
orală. Astfel, a fost elaborat un studiu pentru determinarea semnificaţiei arhitecturale şi 
istorice a fiecarei clădiri. 

În evaluarea acestor monumente, cât şi a zonei protejate din care majoritatea fac 
parte, au fost luate în considerare criterii precum: 

 Planimetria – urmărindu-se elevaţia clădirii, aspectul arhitectural şi încadrarea într-
un front de clădiri, cât şi elemente de origininalitate şi de marcare a statului social. 

 Tipologia construcţiilor – clădirile considerate ca model al unor serii tipologice, 
care sunt repetate în ansamblul aşezării. Acest criteriu este cumva relativ, bazându-
se pe faptul că modelele sunt determinate de o îndelungată experienţă şi studiul 
cercetătorului, într-un proces de evaluare comparativă. Populaţia actuală poate 
respinge un anumit model din trecut, reprezentativ într-un anumit moment, dar care 
nu mai corespunde în prezent stilului actual. 

 Vechimea monumentului – criteriu aplicativ selectiv, în baza surselor documentare 
existente şi a gradului de conservare a elementelor originale ale construcţiei. 

 Clădiri de influenţă urbană – criteriu aplicat acelor clădiri cu vădite influenţe din 
stiluri arhitectonice specifice mediului urban, vizibile în special într-o serie de 
elemente ale faţadelor. 

 Tehnnici şi materiale de construcţie – deşi lemnul a fost de-a lungul timpului 
materialul de construcţie tradiţional, o serie de condiţii economice particulare au 
permis utilizarea de către localnici a unor materiale mai durabile, precum cărămida şi 
piatra, prea puţin întânite în arhitectura vernaculară din România. 
O a doua etapă a acestei evaluări, respectiv abordarea istorică a fiecărui monument 

de arhitectură vernaculară a presupus utilizarea unor criterii precum: 
 planimetria; 
 elevaţia – element important în termenii influenţei acestuia asupra relaţiei dintre cele 

trei elemente constitutive de bază: fundaţia, pereţii şi acoperişul; 
 elemente de compartimentare interioară; 
 decoraţiuni / lucrări ornamentale; şi, 
 tehnici şi materiale de construcţie. 
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4.2 Biserici şi cimitire 

Investigaţiile asupra bisericilor şi cimitirelor (Ilustraţia 6) au început în primul rând 
prin realizarea unui inventar fotografic detaliat, în cazul lăcaşelor de cult atât în exterior, cât 
şi în interior. Acest inventar a fost realizat pentru biserici de către CPS, RMGC punând la 
dispoziţia acesteia planurile tuturor lăcaşelor de cult. Raportul redactat cuprinde un inventar 
al obiectelor de cult deţinute de fiecare lăcaş în parte, cât şi descrierea acestora şi gradul de 
accesibilitate. 

Suplimentar faţă de consideraţiile de ordin arhitectural şi structural privind bisericile, 
RMGC a luat în considerare şi nevoile spirituale ale fiecărei congregaţii, în baza unui amplu 
proces de consultare publică formală şi informală cu reprezentanţii fiecărei congregaţii în 
parte. 

RMGC a realizat un inventar detaliat al tuturor cimitirelor din Roşia Montană şi 
Corna, inclusiv cele situate pe proprietăţi private sau în cadrul loturilor rezidenţiale. Acest 
inventar include: harta fiecărui cimitir, fotografii ale fiecărui mormânt, date despre proprietarii 
mormântului, copii după certificate de deces ale decedaţilor înmormântaţi (acolo unde a fost 
posibil să se obţină). În acest context au fost efectuate şi o serie de studii de arhivă (la 
Câmpeni şi Alba Iulia) pentru a documenta cu cea mai mare acurateţe posibilă apartenenţa 
mormintelor. 

4.3 Programul de cercetare arheologică 

Cercetarea arheologică este o “modalitate de lucru esenţială în dezvoltarea 
strategiilor de protejare a patrimoniului arheologic. În acelaşi timp, inventarierea resurselor 
de patrimoniu arheologic în cadrul unei baze de date constituie punctul de plecare pentru 
implementarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice”. Patrimoniul arheologic include 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” (ICOMOS, 1990). 

Încă de la început, în contextul dezvoltării Proiectului minier, Ministerul Culturii şi 
Cultelor, Comisia Naţională de Arheologie şi Muzeul Naţional de Istorie a României au 
considerat că cercetările arheologice efectuate se încadrează în categoria “cercetărilor 
arheologice preventive / cercetări arheologice de salvare”. Aşa cum este general acceptat în 
cazul unor astfel de cercetări, rolul arheologului este de a localiza şi documenta cât mai 
corect posibil, siturile arheologice situate în aria care va fi afectată în viitor de activităţile unui 
anumit proiect de dezvoltare. Colaborarea specialiştilor cu RMGC a făcut posibilă 
organizarea cercetărilor arheologice preventive înainte de derularea oricăror activităţi 
susceptibile să afecteze vestigii de patrimoniu arheologic, atât în valea Roşiei, cât şi pe 
valea Cornei. Derularea investigaţiilor arheologice în fazele preliminare ale Proiectului de 
dezvoltare minieră, a permis reconsiderarea acestuia în anumite aspecte, pentru a preveni 
impactul asupra siturilor arheologice, acest fapt fiind un avantaj semnificativ datorat tocmai 
implementării timpurii a programului de cercetare arheologică. 

Înainte de anul 2000, în ciuda unor numeroase semnalări privind potenţialul 
arheologic şi istoric al zonei, au fost efectuate doar sondaje arheologice de mică amploare în 
cursul anilor 1983 sau 1984, în zona sacră de pe paltoul Hăbad Brădoaia. Pentru mai multe 
detalii asupra stadiului cercetărilor istorico-arheologice şi a descoperirilor arheologice 
întîmplătoare din zona Roşia Montană, trebuie consultate Anexele F şi G. Programul de 
cercetare arheologică, început din anul 2000, în contextul investiţiei RMGC, este fără 
precedent în România, judecând prin prisma anvergurii sale. Acest program constituie o 
oportunitate unică de a demonstra abilitatea României de a conduce programe arheologice 
utilizând metodologii moderne de cercetare arheologică şi derularea unui program de acest 
fel în conformitate cu prevederile legislative româneşti, dar şi cu recomandările şi cele mai 
bune practici utilizate în cadrul Uniunii Europene, în care România tinde să se integreze ca 
membru. 

Primul pas în gestionarea unor programe de cercetare arheologică este reprezetat 
de diagnosticul şi evaluarea potenţialului arheologic al zonei de dezvoltare a unui anumit 
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proiect. Rezultatele diagnosticului şi evaluării arheologice sunt elemente esenţiale pentru 
definirea obiectivelor şi a anvergurii cercetărilor arheologice subsecvente. Astfel diagnosticul 
şi evaluarea arheologică asupra zonei Roşia Montană au fost efectuate în anul 2000, şi au 
constituit baza de plecare pentru cercetările arheologice preventive şi studiile conexe 
întreprinse în perioada 2001-2006 şi preconizate pentru anii 2007-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Relaţia dintre programul arheologic şi documentaţia EIM 
 

4.3.1 Evaluare şi diagnostic arheologic (2000) 
 
4.3.1.1 Studiu de arhivă, al surselor documentare şi al referinţelor bibliografice 

Orice studiu de evaluare şi diagnostic arheologic debutează prin studierea surselor 
documentare şi de arhivă, abia ulterior intervenind o evaluare pe teren. Demersul de 
cercetare la faţa locului are ca scop conturarea cât mai exact posibil a naturii şi extinderii 
resurselor arheologice identificate de datele documentare. Raportul de diagnostic şi 
evaluare este un rezumat al informaţiilor publicate sau deja existente în surse de arhivă, la 
care se adaugă observaţiile efectuate direct pe teren. Acest raport constituie documentul în 
baza căruia se poate face o evaluare generală a semnificaţiei şi importanţei vestigiilor 
arheologice, iar decurgând din acestea să se stabilească planul de acţiune adecvat situaţiei 
constatate. 

Prima etapă a evaluării a presupus studierea unor fonduri de arhivă de la Alba Iulia şi 
Câmpeni, fonduri deţinute de filialele teritoariale ale Arhivelor Statului. Astfel a fost trecută în 
revistă o mare cantitate de informaţie din surse româneşti, germane şi maghiare; adesea 
informaţia conţinută de aceste surse era vagă sau contradictorie. Mai mult decât atât, dată 
fiind vechimea unor documente, schimbarea formelor de organizare statală şi administrativă 
din perioada secolelor XIX – XX, unele dintre informaţii nu au putut fi asociate cu precizie 
unor toponime actuale, în ciuda unui efort considerabil depus. 

O serie de informaţii primare provin din următoarele surse: studiul hărţii realizate de 
Fr. Pošepny în 1868, volumele de sinteză elaborate de Aurel Sântimbreanu şi Volker 
Wollmann în 1974, lucrarea de doctorat a lui Volker Wollmann publicată în 1996, cât şi 
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Repertoriul Arheologic al judeţului Alba. Harta Pošepny este un document de primă 
importanţă, fiind o hartă (Anexa B) geologică care prezintă situaţia lucrărilor miniere 
subterane din anii ’60 ai secolului al XIX-lea la Roşia Montană, precum şi o serie de vestigii 
de epocă antică (romană) care erau încă vizibile sau cunoscute la acea dată – urme de 
aşezare, zone funerare - precum şi localizarea unei serii întregi de toponime. În ceea ce 
priveşte lucrările subterane miniere antice există indicaţii asupra zonelor lor de amplasare, 
respectiv punctele în care exploatările moderne din secolele XVIII – XIX le-au intersectat. 
Principalul criteriu avut în vedere la vremea respectivă pentru a determina vechime lor, 
respectiv datarea în epocă romană era prezenţa formei trapezoidale a secţiunii verticale a 
galeriilor. Informaţii generale asupra istoriei şi evoluţiei Roşiei Montane, şi în particular a 
minelor de aici, sunt prezentate în ghidul Muzeului Mineritului, redactat de Aurel 
Sântimbreanu şi publicat în 1989. 

În afara informaţiilor obţinute din studiul surselor bibliografice, documentare şi de 
arhivă, de o reală importanţă au fost datele furnizate de către Dorin Tomuş. Fost angajat al 
minei de stat, care în anii ’70-’80 colaborase cu Aurel Sântimbreanu şi Volker Wollmann la 
constituirea Muzeului Mineritului; el a oferit o serie de informaţii asupra unor descoperiri 
întîmplătoare din zona Roşia Montană survenite după cel de-al doilea război mondial, cât şi 
pentru localizarea unor toponime indicate de sursele de arhivă mai vechi.  

Astfel în cursul anului 2000, a avut loc şi evaluarea de teren a patrimoniului 
arheologic (raportul de sinteză al tuturor acestor studii fiind intitulat “Roşia Montană. Studiu 
de fezabilitate – Repertoriul patrimoniului arheologic” fiind elaborat de CPPCN, în colaborare 
cu MNUAI şi UTAH). Pentru a asigura realizarea unei investigaţii cât mai cuprinzătoare, 
metodologia de cercetare a avut în vedere o serie de abordări pluridisciplinare, menite să 
ofere o imagine cât mai completă asupra patrimoniului arheologic de la Roşia Montană. 

 
4.3.1.2 Investigaţii aeriene 

Fotografia aeriană este un mijloc important de evaluare şi studiu în cadrul cercetărilor 
arheologice moderne. Deşi fotografiile aeriene obţinute în urma unor zboruri de 
recunoaştere nu dezvăluie neapărat în mod direct existenţa unor situri arheologice, 
interpretarea şi analiza acestora de către specialişti poate determina astfel de identificări, cât 
şi o evaluare a unui anumit perimetru din punctul de vedere al potenţialului arheologic. 

În cadrul studiului de diagnostic arheologic din anul 2000 au fost inventariate şi 
studiate trei seturi principale de fotografii aeriene: un lot din anul 1960, arhiva unui zbor de 
recunoaştere din anul 1984 (parte a unei foste arhive militare româneşti) şi cele rezultatele 
în urma unui zbor efectuate în toamna anului 2000 (zbor finanţat de către RMGC). 
Specialiştii de la Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (la acea dată Centrul de 
Proiectare pentru Patrimoniul Cultural naţional - CPPCN) au realizat interpretarea acestor 
arhive de fotografii aeriene. 

Arhivele zborurilor din 1984 şi 2000 cuprind fotografii oblice şi verticale. Pe 
fotografiile ortostatice, prin prelucrări speciale, se pot efectua modelări în trei dimensiuni, 
care ajută la o mai bună interpretare a cadrului natural, şi în particular a morfologiei terenului 
susceptibil să fi suferit intervenţii antropice de-a lungul diverselor epoci istorice.  

Deşi această metodă este importantă, trebuie spus că rezultatele ei în cazul de la 
Roşia Montană sunt de la bun început condiţionate de o serie de factori precum morfologia 
terenului, categoriile de folosinţă, locuirea umană, cât şi gradul de ocupare al acestuia cu 
păduri şi halde de steril.  

 
4.3.1.3 Periegheză şi studii de recunoaştere în teren 

Studiile asupra surselor bibliografice şi documentare, înclusiv arhivelor de fotografii 
aeriene (1960, 1984 şi 2000) şi cartarea rezultatelor au permis identificare în teren a unor 
zone (perimetre) cu potenţial arheologic. 

În baza acestor date s-a trecut la evaluarea de teren, care a presupus într-o fază 
preliminară (cu o durată de două săptămâni) identificare direct pe teren a posibilelor vestigii, 
cât şi obţinerea de informaţii de la localnici asupra unor eventuale descoperiri accidentale (în 
cursul lucrărilor agricole sau de construcţie) a unor bunuri (întregi sau fragmentare) de 
patrimoniu mobil arheologic sau a unor structuri arheologice. Periegheza s-a desfăşurat în 
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toate zonele accesibile, dar trebuie să se ţină cont de faptul că din întreaga zonă de 
dezvoltare industrială Roşia Montană doar 43% este neafectată direct de activităţile miniere 
şi infrastructura aferentă, având deci potenţialul de a conţine vestigii arheologice conservate 
în situ. La acest fapt se adaugă cadrul natural şi relieful zonei, cu pante abrupte, zone 
împădurite, cursuri de apă şi căi de acces, precum şi zone locuite, toate acestea afectând 
potenţial configuraţia originară a siturilor arheologice (Ilustraţia 4). 

Evaluarea rezultatelor celor două faze de studii descrise anterior a permis 
delimitarea unor perimetre cu potenţial arheologic, respectiv 19 zone unde au fost apoi 
efectuate sondaje arheologice (Tabel 3). O serie de reconsiderări asupra acestora au 
survenit în cursul campaniei de cercetări arheologice preventive din anul 2001 (vezi infra). 

 
4.3.1.4 Studii de geofizică 

În anul 2000, au fost efectuate studii de geofizică în zonele de la Tăul Cornei şi 
Ţarina, în baza indicaţiilor oferite de CPPCN. O serie de factori care, în opinia specialiştilor, 
influenţează negativ rezultatele acestor investigaţii geofizice sunt date de gradul de 
perturbare a solului şi subsolului de activităţi antropice, generaţie după generaţie, cât şi de 
infrastructura minieră subterană existentă datorită operaţiunilor exploatării de stat RoşiaMin. 
În completarea acestui demers, studii adiţionale de geofizică au fost efectuate şi în contextul 
derulării cercetărilor arheologice preventive (vezi infra). 

 
4.3.1.5 Sondaje arheologice 

Săpăturile arheologice efectuate pe teren în anul 2000 au constat în secţiuni de 
sondaj (cu dimensiuni de 1 m lăţime x 20 m lungime) realizate pentru a determina existenţa 
arte-factelor în diferite zone. 

 
4.3.1.6 Hărţi şi planuri 

Fiecare sondaj arheologic a fost cartat pe o hartă scara 1:2000, cu detalii de ordin 
geografic, geologic şi de încadrare generală, în vreme ce perimetrele unde au fost 
investigate vestigiile arheologice reperate au fost cartate pe hărţi separate, la scara 1:500. 
Toate secţiunile de sondaj au fost identificate din punct de vedere topografic de către echipa 
CPPCN. 
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Tabel 4-1. Sondaje arheologice efectuate în cursul studiilor de diagnostic şi 
evaluare arheologică (2000) 

Denumirea perimetrului investigat Proprietar 
Zona dealului Carpeni (Roşia Montană) Coroi Nicolae 
Zona dealului Carpeni (Roşia Montană) Coroi Nicolae 
Aşezarea de la Găuri (Roşia Montană) E.M. Roşia Montană  
Necropola de la Hop (Roşia Montană) E.M. Roşia Montană 
Aşezarea de la Hăbad Brădoaia (Roşia Montană) Biserica greco-catolică Roşia Montană / familia 

Oprişa  
Aşezarea de la Hăbad Brădoaia (Roşia Montană) Biserica greco-catolică Roşia Montană / familia 

Oprişa 
Vestigiile drumului roman din zonele Hăbad şi 
Găuri (Roşia Montană) 

Statul Român / Romsilva 

Necropola de la Tăul Corna (Corna) Dumitraş Ioan 
Necropola de la Tăul Corna (Corna) Dumitraş Ioan 
Zona Ţarina Kapolna (Roşia Montană) Biserica catolică Roşia Montană 

Zona Ţarina Kapolna (Roşia Montană) Manta Ruxandra 
Zona Ţarina Kapolna (Roşia Montană) David Ioan 
Zona Tăul Secuilor - Marc II (Roşia Montană)  Marc Aurel 
Zona Balmoşeşti (Roşia Montană)  Şoit Alexandru 
Necropola de la Tăul Secuilor (Roşia Montană) Ioachim Tomuş 
Zona Balmoşeşti - Marc I (Roşia Montană) Marc Aurel 
Zona dealului Islaz (Roşia Montană) Comuna Roşia Montană  
Zona dealului Islaz (Roşia Montană) Comuna Roşia Montană  
Biserica catolică (Roşia Montană) Biserica catolică Roşia Montană 

 
4.3.1.7 Investigaţiile de arheologie minieră 

Evaluarea şi diagnosticul de arheologie minieră, respectiv asupra componentelor 
patrimoniului arheologic minier subteran, s-a desfăşurat în cursul lunii iulie 2000, şi a cuprins 
masivele: Cârnic, Cârnicel, Orlea şi Ţarina, Cetate şi Jig-Văidoaia. În acest context trebuie 
menţionat că echipa franceză mai efectuase, în 1999, o recunoaştere în teren asupra 
situaţiei patrimoniului arheologic minier subteran, în galeriile de la Roşia Montană, în baza 
unei colaborări ştiinţifice între Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia (MNUAI), Univeristatea 
Toulouse Le Mirail, Laboratorul UTAH, Universitatea Tehnică din München (UTM) şi 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi Geologie, 
Departamentul de Geologie şi Mineralogie.  

Un total de 35 km de tronsoane de galerii au fost evaluate de echipa franceză, din 
care 6 km au fost consideraţi ca fiind de epocă medievală şi medieval târzie/modernă, iar 
doar 2 km au fost consideraţi ca fiind “vechi” (antice). Restul de galerii este constituit de un 
amestec de exploatări recente, care intersectează uneorizone cu lucrări mai vechi 

În redactarea studiului de evaluare asupra lucrărilor miniere subterane au fost luate 
în considerare următoarele etape: 

 Studiul fondurilor de arhivă (date din arhivele de stat de la Alba Iulia şi Câmpeni, 
arhiva Minvest din Deva, harta Pošepny şi hărţile RoşiaMin ale reţelelor de galerii 
subterane); 

 Studiul principalelor surse bibliografice asupra sitului de la Roşia Montană IDR I şi III, 
teza de doctorat a lui Volker Wollman, Repertoriul Arheologic al Judeţului Alba etc; 

 Evaluarea arhivei de fotografie aeriană din anul 1984, din zona localităţii Roşia 
Montană; 

 Periegheză şi observaţii pe teren în valea Roşiei şi valea Cornei pentru a determina 
gradul de accesibilitate al lucrărilor antice, cât şi parcurgerea sistemului de galerii 
accesibile din subteran; şi, 

 Informaţii culese de la minerii locali. 
Rezultatele acestui demers au fost incluse în raportul de diagnostic şi evaluare 

redactat de către CPPCN la finalul anului 2000.  
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4.3.2 Cercetări arheologice şi evaluare (2000-2006) 
În baza concluziilor studiului de diagnostic arheologic din anul 2000, începând cu 

anul 2001 a fost iniţiat un amplu program de cercetare arheologică preventivă în aria de 
dezvoltare a viitorului Proiect minier, pornindu-se de la cele 19 perimetre identificate şi 
sondate în cursul anului precedent. Excepţie a făcut perimetrul din zona Balmoşeşti, având 
în vedere că acesta este situat în afara zonei de dezvoltare industrială a Proiectului minier. 

Practic din anul 2001 a fost implementată o abordare pluridisciplinară a patrimoniului 
arheologic, sub coordonarea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR). 
Această nouă echipă de cercetare, avându-l ca responsabil ştiinţific pe dr. Paul Damian a 
admis ca fiind necesară îmbunătăţirea metodologiei de abordare şi cercetare comparativ cu 
cea din anul 2000, astfel fiind adoptată o nouă metodologie pentru întregul program de 
cercetare arheologică, conformă cu cele mai bune practici în domeniu, atât în plan naţional, 
cât şi în plan internaţional, avându-se în vedere şi recomadările standardelor străine. Astfel 
s-a urmărit identificarea şi delimitarea tuturor siturilor arheologice, cercetarea integrală a 
zonelor cu potenţial arheologic şi integrarea tuturor datelor astfel obţinute într-un sistem de 
gestionare modernă a informaţiei arheologice. 

Această nouă abordare a presupus constituirea unui larg colectiv de cercetare, cu 
expertiză mai largă, astfel ajungându-se la participarea în acest program de cercetare a unui 
număr semnificativ de instituţii româneşti şi străine (vezi supra). 
 
4.3.2.1 Arheologia de suprafaţă 

Programul de cercetare de arheologică de suprafaţă a utilizat o varietate de metode 
de investigaţie, în conformitate cu cele mai moderne metode de cercetare arheologică, 
respectiv: 

 Studii de arhivă; 
 Periegheză şi evaluare de teren; sondaje arheologice; 
 Zbor şi interpretare aerofoto pe imagini aeriene şi satelitare de mare rezoluţie; 
 Studii de geofizică; 
 Cercetări arheologice de detaliu în zonele cu potenţial arheologic identificat; 
 Studii intedisciplinare – sedimentoloie, arheozoologie, palinologie comparată, arheo-

metalurgie, geologie, mineralogie; 
 Datare radiocarbon şi dendrocronologică; 
 Bază de date integrată pentru înregistrarea cercetărilor şi a rezultatelor acestora, 

într-o structură cuprinzând: 
 informaţie alfanumerică 
 informaţie geografică 
 informaţie grafică 

 Topografie digitală şi proiect GIS; arhivă foto digitală; 
 Restaurarea artefactelor; 
 Inventarierea şi catalogarea digitală a colecţiilor viitorului muzeu; 
 Studii de specialitate pentru publicarea de volume ştiinţifice, expoziţii, sit Web. 

Metodele de cercetare a siturilor identificate la Roşia Montană au presupus studierea 
surselor bibliografice şi de arhivă, recunoaştere aeriană, identificarea în teren a diverselor 
toponime asociate siturilor sau descoperirilor întâmplătoare, utilizatea de informaţii asupra 
descoperirilor întâmplătoare furnizate de localnici, dar în principal au constat în cercetarea 
sistematică de teren a zonelor cu potenţial arheologic. 

 
Topografie arheologică 

În perioada 2001-2002, componenta de topografie arheologică, de cartare a 
cercetărilor arheologice şi a descoperirilor rezulate a fost sigurată de INMI, iar începând cu 
anul 2002 de către CRUTA. Pentru ridicarea topografică şi cartarea tuturor unităţilor de 
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săpătură s-a folosit teodolitul, şi mai apoi o staţie totală de tip LEICA TC302 (Anexa E, Foto 
4). 

Începând cu anul 2003, echipa de topografie digitală a fost formată din specialişti de 
la CRUTA şi BCUM (devenit din 2004 IASAB). Aceste două instituţii specializate în 
topografie au sporit gradul de acuraţele şi nivelul de detaliu al informaţiei cartografice şi 
geografice, utilizând echipamente moderne precum GPS LEICA 510 şi o staţie totală LEICA 
TC302, cât şi o serie de programe informatice specializate, moderne precum Leica Survey 
Office, Liscad Plus 5.0, Leica SKI-Pro. Version 2.1, pentru a aminti doar câteva. 

În fiecare an, au fost efectuate măsurători în teren a tuturor unităţilor de săpătură şi 
descoperirilor arheologice, în fiecare lună aceste date fiind procesate şi transferate pentru a 
fi incorporate în proiectul GIS. Fiecare unitate de săpătură era identificată prin patru puncte 
în coordonate STEREO 70. 

În momentul descoperirii unui complex arheologic, erau efectuate măsurători 
topografice de detaliu, fiind preluate planurile generale şi de detaliu şi profilele realizate de 
colectivul de cercetare arheologică. Toate datele topografice erau unificate şi transferate 
pentru integrare în proiectul GIS, aici fiind adăugate o serie de detalii grafice precum imagini 
şi fotografii. 

 
Proiectul GIS 

Proiectul GIS a fost dezvoltat cu ajutorul unui software specializat Arcview, versiunile 
3.2 şi 8, pentru procesarea datelor topografice culese din teren, şi integrarea lor în cadrul 
unei aplicaţii digitale cuprinzând informaţi de ordin general precum elemente geografice, 
elemente de infrastructură, etc. Astăzi proiectul GIS nu mai reprezintă o aplicaţie de sine 
stătătoare, ci presupune un sistem complex cu facilităţi specifice pentru gestionarea a patru 
subsisteme: 

1. Introducerea de date şi procesarea acestora: digitizarea de hărţi, conversia 
datelor topografice colectate din teren şi a datelor despre descoperirile arheologice 
într-un grid standard; 

2. Stocarea datelor şi funcţii de căutare: crearea de niveluri succesive de date 
spaţiale (contururi, categorii de folosinţă a terenurilor, delimitări de situri arheologice, 
etc.) derivate din hărţi şi crearea unor baze de date de conţinut; 

3. Gestionarea şi analiza datelor: realizarea de modele digitale de elevaţie pentru 
date de contur pentru vizualizarea diverselor situri şi date arheologice; şi 

4. Raportarea şi tipărirea datelor: selecţii, date statistice, rapoarte de date, printări 
diverse, în funcţie de anumite teme, asistenţă pentru publicare în format clasic. 

 
Un proiect GIS care cuprinde toate cercetările arheologice de suprafaţă şi 

descoperirile de la Roşia Montană a fost implementat începând cu anul 2003, fiind 
permanent completat şi îmbunătăţit. Sistemul a fost proiectat şi realizat cu contribuţia 
specialiştilor de la următoarele instituţii: 

 Centrul Român de Utilizare a Teledetecţiei în Agricultură, Bucureşti (CRUTA) – 
cartare digitală, proiect GIS şi modelare 3D în perioada 2002-2005; 

 Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli 
(BCUM), devenită din 2004 Institutul de Arheologie Sistemică – topografie 
arheologică, cartare digitală şi studii geofizice în perioada 2003-2005; 

 Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti (CIMEC) – administrare baze de date şi 
arhive digitale de program în perioada 2002-2004. 
şi integrează datele arheologice puse la dispoziţie de diverşi membri ai colectivului 

de cercetare arheologică. 
 

Studii de geofizică 
În anul 2003 au fost efectuate o serie de investigaţii geofizice care au utilizat aparate 

precum un sistem automat de imagine de rezistivitate (Scintrex SARIS) şi un gradiometru cu 
vapori de cesiu (Scintrex SmartMag SM 4G). Sistemul automat a fost utilizat pentru a genera 
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profile verticale pentru identificarea potenţialelor descoperiri, în timp ce gradiometru a fost 
utilizat pentru generarea de profile orizontale pentru identificarea potenţialelor structuri. 

 
Cercetări arheologice de teren şi periegheze 

În baza indiciilor şi datelor oferite de diagnosticul arheologic efectuate în anul 2000, 
cercetările arheologice preventive iniţiate în anul 2001 au debutat cu o periegheză în 
întreaga zonă. Zona supusă investigaţiei a fost delimitată într-o serie de sectoare, unde 
arheologii au efectuat observaţii de teren directe. Astfel, întreaga zonă a fost acoperită prin 
periegheze. Acolo unde s-a considerat a fi necesar, au fost efectuate suplimentar mici 
sondaje arheologice pentru a testa indiciile observate la suprafaţă, sau o seamă de ipoteze 
de lucru. Sectoarele de cercetare au fost definite în baza informaţiilor toponimice şi 
topografice, cât şi în baza datelor conturate de studiile de arhivă. Fiecare sector de 
cercetare a primit un cod unic de identificare, şi în cazul distribuţiei spaţiale pe mai multe 
proprietăţi şi acestea au fost identificate în mod unic, principiul fiind aplicat şi la identificarea 
unităţilor de săpătură şi a complexelor arheologice pentru a putea identifica cu acurateţe 
condiţiile de descoperire ale structurilor şi artefactelor arheologice. 

Membrii colectivului de cercetare efectuau anual o periegheză şi o recunoaştere în 
teren într-un anumit sector, înainte de începerea propriu-zisă a săpăturilor. Această etapă se 
desfăşura de la sfârşitul lunii aprilie până la începutul lunii iunie, sectoarele de cercetare fiind 
abordate şi în baza discuţiilor purtate de MNIR şi RMGC, ţinându-se cont de priorităţile de 
cercetare arheologică, dar în legătură cu planificarea generală de dezvoltare a Proiectului. În 
baza observaţiilor efectuate în cursul acestor periegheze, a datelor de arhivă şi a 
informaţiilor cartografice, cât şi ţinându-se cont de acceptul proprietarilor de teren, erau apoi 
planificate cercetările arheologice propriu-zise. Definirea strategiei de săpătură şi a 
metodologiei de cercetare era elaborată în contextul discuţiilor purtate de responsabilul 
ştiinţific cu responsabilii de sectoare şi alţi membrii ai colectivului de cercetare. 

Recunoaşterea în teren reprezintă o inspecţie directă şi atentă a viitorului perimetru 
de cercetare. În timpul perieghezelor efectuate membrii echipei de cercetare urmează 
parcursuri egale, menite să acopere întreaga suprafaţă de investigat şi să colecteze cât mai 
multă informaţie relevantă. O astfel de evaluare de teren presupune şi realizarea de desene, 
schiţe, planuri, fotografii, marcaje pe hărţi pre-existente şi notarea observaţiilor semnificative, 
cât şi marcarea cu precizie, acolo unde este cazul, a sondajelor efectuate sau a probelor 
recoltate. Sondaje de mici dimensiuni (2 x 10 m) au foste efctuate pe fiecare zonă sau 
proprietate în parte pentru a determina cu certitudine existenţa unor vestigii arheologice sau 
contextul arheologic de provenienţă al unor descoperiri întâmplătoare anterioare. 
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Figura 4.2. Exemplu de imagine unui profil vertical de rezistivitate automată 
 

 
 
 
Figura 4.3. Exemplu asupra unui profil orizontal obţinut prin utilizarea unui 
gradiometru cu vapori de cesiu 
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Investigaţii aeriene (Recunoaştere aeriană) 

În completarea investigaţiilor şi evaluărilor arhivelor de fotografie aeriană, în 
contextul Programului Naţional de Cercetare “Albunus Maior” au fost efectuate noi studii 
legate de acest domeniu. Astfel, în toamna anului 2003, un specialist de la CNRS (Franţa) 
cu expertiză pentru situri miniere antice a efectuat o primă vizită în teren la Roşia Montană, 
urmată de o evaluare a arhivei aerofotografice (respectiv zborul 1984 – fotografii alb/negru şi 
zborul 2000 – fotografii color şi sepia). Concluziile acestei noi re-evaluări nu au fost diferite 
faţă de cele enunţate în anul 2000. În baza recomandărilor acestui specialist, în vara anului 
2004 a fost efectuat un nou zbor de recunoaştere la Roşia Montană, ocazie cu care a fost 
realizată o nouă arhivă de fotografii aeriene (în principal oblice). 

S.C. EXPERCO - ISPIF S.R.L a asigurat prelucrarea digitală şi procesarea 
fotografiilor aeriene conţinute în arhivele zborurilor 1984, 2000 şi 2004.  

Tot în cursul anului 2004, a fost achiziţionată o fotografie satelitară SPOT 5 cu 
rezoluţie de 2 m, care acoperă întreaga zonă Roşia Montană. Această fotografie a fost 
prelucrată şi integrată în proiectul GIS, permiţând o serie de noi interpretări şi delimitări 
legate de cadrul natural, peisaj, raportul construit/neconstruit, etc. Au putut fi astfel conturate 
foarte clar toate zonele împădurite şi cele acoperite de halde, respectiv acolo unde 
cercetarea arheologică prin secţiuni nu a fost posibilă.  

 
Unităţile de săpătură arheologică 

În baza studiului de diagnostic din anul 2000, a noilor observaţii de teren de la 
începutul campaniei arheologice 2001 au fost planificate săpăturile arheologice în zonele cu 
potenţial arheologic, menite să delimiteze şi să investigheze siturile arheologice, cât şi să 
determine localizarea şi studierea complexelor arheologice din componenţa acestora (Anexa 
E, Foto 5). Într-o primă fază era deschisă o aşa numită secţiune magistrală, şi în baza 
descoperirilor şi observaţiilor ocazionate de aceasta era dezvoltat un sistem de săpătură în 
suprafaţă, pentru a identifica, cerceta şi recupera datele referitoare la structurile arheologice, 
cât şi colectarea tuturor bunurilor de patrimoniu mobil arheologic. În funcţie de natura şi 
semnificaţia unei descoperiri determinate în urma cercetărilor arheologice, de starea de 
conservare a sitului, s-au luat decizii referitoare la conservarea şi restaurare în situ a unor 
vestigii, aşa cum este prezentat în Planurile ESMS, Plan M, Plan de management pentru 
patrimoniul cultural. 

Acolo unde erau descoperite structuri arheologice complexe, cercetarea era extinsă 
în suprafaţă, prin deschiderea de noi unităţi de săpătură, precum secţiuni, casete, etc. Astfel, 
de la o zonă la alta, în funcţie de o serie de factori obiectivi precum natura descoperirii, 
gardul de ocupare a terenului, starea de conservare etc. - concentraţia unităţilor de săpătură 
a putut să difere, aşa cum se poate observa în Ilustraţiile 4 şi H1 – H5.  

Cercetările arheologice de teren au fost efectuate de un larg colectiv de specialişti, 
împărţit în echipe de lucru pe fiecare sector în parte, arheologi proveninţi de la muzee şi 
institute de cercetare din Alba Iulia, Bucureşti, Cluj şi Deva. Forţa de muncă a fost formată 
din localnici, angajaţi an de an la săpături arheologice, unii dintre aceştia ajungând să aibă o 
serie de cunoştinţe şi abilităţi speciale legate de efectuarea cercetărilor arheologice de teren 
sub coordonarea şi îndrumarea arheologilor. 

Următoarea secvenţă de acţiuni are loc în momentul efectuării de cercetări 
arheologice de teren, odată ce sectorul sau zona de cercetare a fost identificată şi metoda 
de cercetare a fost stabilită: 
1. Amplasarea secţiunilor arheologice pe teren cu ajutorul echipei de topografi (caroierea 

săpăturii şi a planului săpăturilor); 
2. Decopertarea unităţii de cercetare şi efectuarea săpăturii (cu lopata, cazmaua, şpaclul, 

etc.); 
3. Identificarea oricăror vestigii (resturi de ziduri, urme de arsură, artefacte) determină o 

evaluare a contextului de către arheolog; 
4. Continuarea săpăturii şi adaptarea tehnicilor de săpătură în funcţie de contextul şi natura 

descoperiri; 
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5. Realizarea de fotografii, desene de grund şi profil etc., observaţii scrise în carnetul de 
săpătură pentru înregistrarea cât mai corectă a contextului arheologic; 

6. Recuperarea artefactelor după efectuarea cercetării, ambalarea în pungi de plastic sau 
alte recipiente specifice, etichetarea lor; 

7. Trimiterea artefactelor la laboratoarele de restaurare, după invetarierea lor preliminară; 
8. Redactarea unui raport tehnic preliminar de săpătură, iar apoi a unui raport de cercetare 

arheologică; 
9. După efectuarea restaurării are loc înregistrarea definitivă (informaţie text, desene, 

fotografii) a unui anumit artefact în baza de date (vezi infra); şi, 
10. Depozitarea artefactului în depozitul arheologic de la Roşia Montană şi acordarea unui 

număr de inventar provizoriu în cadrul colecţiei de către custodele temporar al acesteia, 
respectiv MNIR. 

 
Artefactele nu sunt imediat recuperate după descoperirea lor, fiind necesară 

înregistrarea contextului lor de descoperire cât şi evaluarea situaţiei de către arheolog, abia 
apoi acestea fiind colectate (Anexa E, Foto 6). În eventualitatea în care investigaţia 
arheologică a unei structuri nu este finalizată în decursul unei singure campanii, sunt luate o 
serie de măsuri de conservare primară a acesteia până în anul următor (acoperirea cu folie 
de plastic sau carton gudronat, iar apoi cu pământ), pentru a preveni deteriorarea ei datorită 
climei sau intervenţiilor umane rău voitoare (furt, demolare, distrugere intenţionată, etc.). 

Arheologul efectuează prevalarea inventarului arheologic din context, după 
finalizarea studiului acestuia, dar el poate fi asistat de o serie de lucrători care au dobândit o 
serie de abilităţi specifice. 

Efectuarea de săpături arheologice presupune luare unor decizii în legătură cu 
priorităţile de cercetare, modul de efectuare a cercetării, modul de documentare a 
descoperirilor, dar şi luarea în considerare a unor aspecte legate de selecţionarea acelor 
structuri care urmează a fi conservate sau restaurate şi acceptarea faptului că prin cercetare 
o parte a vestigiilor arheologice sunt practic distruse, iar în unele cazuri vestigiile arheologice 
dispar în contextul unor activităţi de construire sau excavare, anterior fiind însă recuperate 
cât mai multe informaţii de ordin ştiinific, cât şi artefactele (ICOMOS, 1990). Ţinând cont de 
schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor, de activităţile de construcţie şi excavare 
presupuse de dezvoltarea Proietului minier, s-a considerat că realizarea de cercetări 
arheologice preventive este o măsură adecvată pentru evitarea oricărei pierderi ireversibile 
legate de patrimoniul arheologic de la Roşia Montană. 

Cercetările arheologice preventive de la Roşia Montană dintre anii 2001-2005 au fost 
efectuate în conformitate cu prevederile legale specifice şi standardele şi procedurile 
româneşti, cât şi în baza principiilor enunţate de Recomandările UNESCO asupra principiilor 
internaţionale aplicabile cercetărilor arheologice (1956), precum şi luând în considerare o 
serie de principii şi practici enunţate prin alte standarde profesionale internaţionale în 
domeniul arheologiei preventive. 

Cercetările arheologice efectuate până în prezent cuprind: 
 
Campania arheologică din anul 2001: 

 zona Găuri - Hop - Hăbad - Tăul Ţapului 
 zona masivului Cetate 
 zona valea Nanului 
 dealul Carpeni 
 valea Cornei (periegheză) 

 
În campania arheologică 2001 au fost efectuate ample cercetări arheologice de teren 

în zonele cu potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele situate pe 
dealul Carpeni, valea Nanului, zonele Hop-Găuri, Hăbad şi Tăul Ţapului, masivul Cetate, cât 
şi o periegheză pe valea Cornei (Ilustraţia 4 şi H5). 
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Campania arheologică din anul 2002: 
 valea Cornei  
 Tăul Cornei  
 zona Hop-Găuri (continuare cercetare) şi Tăul Găuri 
 dealul Carpeni (continuare cercetare) 
 zona Gura Roşiei - Piatra Albă 
 valea Săliştei  

 
În campania arheologică 2002 au fost efectuate importante cercetări arheologice de 

teren în zonele cu potenţial arheologic identificat din perimetrul Roşia Montană, în punctele 
situate pe dealul Carpeni, la Tău Găuri, în zona Hop-Găuri, masivul Cârnic, zona Gura 
Roşiei, întreaga vale Corna şi la Tăul Corna, precum şi Valea Săliştei. 
 
Campania arheologică din anul 2003: 

 masivul Jig-Văidoaia,  
 perimetrul Ţarina,  
 zona dealului Carpeni (continuare cercetare) 
 zona Gura Minei – Balmoşeşti  

 
În campania arheologică 2003 au fost efectuate vaste cercetări arheologice de teren 

în zonele cu potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele situate pe 
dealul Carpeni, în zona Tău Găuri, masivul Jig-Văidoaia, zona Ţarina şi zona Gura Minei – 
Balmoşeşti. 
 
Campania arheologică din anul 2004: 

 zona Jig Piciorag  
 zona Centrului Istoric, la Tăul Anghel  
 zona Ţarina (continuare cercetare) 
 zona Pârâul Porcului – Tăul Secuilor 

 
În campania arheologică 2004 au fost efectuate ample cercetări arheologice de teren 

în zonele cu potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele situate în 
zona Jig – Piciorag, zona Ţarina – continuarea cercetărilor în necropola romană de 
incineraţie identificată în campania 2003, zona Pârâul Porcului – Tăul Secuilor şi zona Tăul 
Anghel. 
 
Campania arheologică din anul 2005: 

 zona Ţarina (continuare cercetare) 
 zona Pârâul Porcului – Tăul Secuilor (continuare cercetare) 

 
În campania arheologică 2005 au fost efectuate importante cercetări arheologice de 

teren în zonele cu potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele 
situate în zona Ţarina – continuarea cercetărilor în necropola romană de incineraţie 
identificată în campania 2003 şi zona Pârâul Porcului – Tăul Secuilor, continuarea 
cercetărilor în necropola romană de incineraţie identificată în campania 2004. 

 
Investigarea întregii văi a Roşiei Montane este imposibilă, datorită faptului că aceasta 

este intens locuită şi este acoperită de numeroase halde de steril. Totuşi, sondajele cât şi 
cercetările arheologice de teren, au fost efectuate în conformitate cu standardele de 
cercetare arheologică general acceptate şi recunoscute. 
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În perioada 2006 – 2008 este planificată continuarea cercetării arheologice de teren, 
într-o serie de zone cu potenţial arheologic presupus sau identificat, precum: 

 zona masivului Orlea 
 zona Pârâul Porcului – Tăul Secuilor (continuarea cercetărilor în necropola romană 

de incineraţie identificată în campania 2004) 
 

Deşi este preconizat ca cercetările arheologice de teren să se concentreze în anii 
2007-2008 în zona masivului Orlea, în contextul implementării proiectului, sunt avute în 
vedere cercetări arheologice de teren în zona inferioară a văii Roşiei (de la Primărie către 
Gura Minei), zonă intens locuită în prezent, dar care va presupune dezafectarea 
construcţiilor existente, oferind astfel o şansă pentru cercetări arheologice. Cercetările în 
aceste zone innacesibile în prezent, pot furniza date referitoare la faptul că aşezarea actuală 
Roşia Montană va fi suprapus zone de locuire antică sau medievală în acestă parte 
inferioară a văii. Aceste cercetări urmează să sondeze fiecare proprietate în parte, după 
achizionarea ei de către RMGC şi dezafectarea construcţiilor moderne. De asemenea 
trebuie avute în vedere cercetări arheologice viitoare în zona Centrului Istoric al localităţii, 
unde este foarte plauzibil ca aşezarea contemporană să suprapună urme de locuire mai 
vechi, antice sau medievale. Cercetările în zona Centrului Istoric Roşia Montană nu au fost o 
prioritate în cadrul programului arheologic din anii 2001-2005, de vreme ce acest perimetru 
nu va fi direct afectat de dezvoltarea viitoare a proiectului minier, fiind desemnată ca şi zonă 
protejată.  

În cursul fazei de construcţie a proiectului (anii 2007-2009) va fi asigurată 
supravegherea arheologică permanentă de către o echipă arheologică independentă, 
urmârindu-se astfel evitarea oricărei pierderi ireversibile legate de patrimoniul arheologic 
(date care ar putea completa imaginea deja conturată despre istoria şi semnificaţia 
descoperirilor arheologice de la Roşia Montană), deşi zonele în discuţie au fost descărcate 
din punct de vedere arheologic în anii 2001-2005. 

Cum dezvoltarea Proiectului în zona Orlea este preconizată pentru o dată mai târzie, 
din anul 2007 investigaţiile de arheologie de suprafaţă se vor concentra în acest perimetru. 
Astfel activităţile de construcţie implicate de dezvoltarea Proiectului, nu vor putea fi iniţiate 
înainte de finalizarea cercetărilor arheologice, desfăşurate în conformitate cu prevederile 
legislative româneşti şi recomandările şi practicile internaţionale. 

 
Datarea radiocarbon  

Datarea radiocarbon este o tehnică de lucru importantă în arheologie, care permite în 
anumite condiţii stabilirea vârstei unui obiect arheologic sau a unei structuri. Ea se bazează 
pe un principiu relativ simplu: în timpul vieţii organismele vii conţin o cantitate constantă de 
izotopi 14C, iar după moartea acestora survine ceea ce se numeşte procesul de 
înjumătăţire, respectiv scăderea acestui număr cu o rată constantă, astfel fiind posibilă 
aprecierea datei decesului respectivului organism viu. 

O bună parte dintre materialele organice se pretează datării cu radiocarbon, dar cu 
cât este mai mică această cantitate de materie organică, cu atât este mai dificilă şi 
improbabilă datarea prin această metodă. O serie de elemente cheie trebuie luate în 
considerare în momentul analizei unui lot de date radiocarbon: posibile surse de 
contaminare a probelor, existenţa unei serii de referinţă pentru situl (zona respectivă) şi a 
unei curbe de calibrare standard. Trebuie de asemenea ţinut cont de modul în care 
respectivele probe sunt în relaţie cu obiecte sau contexte care urmează să fie datate prin 
această metodă. 

În cursul săpăturileo arheologice de la suprafaţă, foarte puţine complexe arheologice 
au conţinut resturi de materie organică suficiente pentru a se preta unei analize radiocarbon, 
respectiv probele recoltate din necropola de incineraţie de la Ţarina. Ţinând însă seama de 
caracteristicile generale ale siturilor, anume că inventarul mobil indică intervalul cronologic al 
secolelor II – III p. Chr., datele indicate de analiza ceramicii şi a altor artefacte sensibile din 
punct de vedere cronologic au prevalat. Trebuie subliniat că datarea radiocarbon a oferit 
însă date semnificative în ceea ce priveşte lucrările miniere subterane, ele fiind prezentate în 
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secţiunea dedicată acestei probleme. În viitor, în contextul viitoarelor campanii de cercetări 
arheologice preventive de suprafaţă, va fi avută în vedere prelevarea de probe de materie 
organică şi datarea acestora prin metoda radiocarbon. 

 
Dendrocronologie 

Dendrocronologia este o metodă de datare care se bazează pe analiza inelelor de 
creştere a arborilor, şi analiza acestor profile cu o serie de curbe de referinţă şi scări 
standard. În România nu există încă o curbă de referinţă standard, iar racordarea datelor la 
curbe de referinţă din alte zone determină un anumit grad de improbabilitate a datării. 

În cursul cercetărilor arheologice de suprafaţă nu au fost făcute descoperiri de 
artefacte sau structuri de lemn care să permită aplicarea acestei metode de datare. Totuşi, 
dacă în viitor vor surveni astfel de descoperiri, probele vor fi prelevate şi analizele vor fi 
efectuate, de vreme ce este absolut necesară constituirea unei serii de referinţă pentru astfel 
de date pentru România. 

 
4.3.2.2 Baza de date pentru înregistrarea descoperirilor arheologice de la Roşia 

Montană 
Începând cu anul 2001, ca parte a programului de cercetare arheologică, a fost 

realizată o bază de date pentru înregistrarea datelor arheologice, necesară în procesul de 
evaluare a semnificaţiei siturilor, cât şi pentru dezvoltarea proiectelor de cercetare şi studii 
viitoare legate de aria de implementare a Proiectului minier şi nu numai. Acest sistem digital 
de evidenţă al datelor arheologice este compus dintr-o bază de date, care are şi o 
componentă pentru date geografice şi topografice măsurate prin tehnica GPS, aceste surse 
de informaţii fiind procesate şi integrate pentru dezvoltarea proiectului GIS. Toate acestea 
au contribuit la realizarea – pentru prima dată în România – a unui sistem integrat de 
gestionare a datelor şi informaţiilor în cadrul unui proiect de cercetare arheologică. 

Baza de date pentru informaţiile şi descoperirile arheologice de la Roşia este o 
aplicaţie informatică dezvoltată cu Microsoft Access 2000.  

Structura principală a bazei de date conţine patru tabele de date, informaţia fiind 
ierarhizată pe patru niveluri: 

 Localizare-Sector: un tabel cu date şi informaţii pentru localizarea descoperirilor, 
denumirea sectorului (sitului) arheologic, date despre colectivul de cercetare, etc. 

 Secţiune-Carou: tabel pentru datele de localizare precisă a descoperirilor în 
contextul săpăturilor arheologice, date tehnice despre unităţile de săpătură, 
structurile descoperite, etc. 

 Complex: tabel pentru datele referitoare la structurile şi complexele arheologice 
descoperite, localizarea acestora, caracteristici, inventar, clasificare, datare, etc. 

 Obiect: tabel de date pentru informaţii asupra artefactelor descoperite, plasarea lor 
în context arheologic, caracteristici, clasificare, datare, etc. 
Urmând această structură ierarhizată, unei înregistrări din tabelul “Localizare-Sector” 

îi pot fi subordonate date din conţinutul tabelelor subsecvente. Aplicaţia are o serie de funcţii 
de căutare, de generare a unor liste de vocabular controlat. 

Înainte de începerea săpăturii propriu-zise sunt colectate o serie întreagă de 
informaţii despre respectivul perimetru, respectiv date de arhivă şi bibliografice, fotografii, 
hărţi, orice alt fel de date de arhivă, mărturii orale, etc. 

 
4.3.2.3 Cercetări de arheologie minieră 

Această secţiune descrie pe larg metodologia de explorare, cercetare şi studiu a 
reţelelor miniere subterane vechi de la Roşia Montană, ştiut fiind faptul că porţiuni ale 
acestora datează din epocă romană. O investigaţie preliminară şi un studiu de diagnostic 
asupra reţelelor miniere subterane de la Roşia Montană au fost efectuate în anul 1999-2000. 
În baza concluziilor acestora a fost planificat un vast program de cercetare arheologică 
minieră asupra vestigiilor antice şi medievale subterane din masivele Cetate, Cârnic, Lety, 
Jig-Văidoaia, Ţarina, Orlea şi Păru-Carpeni.  
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În prima fază prioritatea de cercetare a fost axată pe investigarea masivelor Cetate, 
Cârnic şi Jig, cercetările de teren desfăşurându-se între anii 2001-2006, de vreme ce zona 
masivului Orlea este preconizată să intre în exploatare într-o a doua fază a Proiectului 
minier. Astfel cercetările arheologice de amploare au fost planificate să se desfăşoare în 
zonele Orlea şi Ţarina între anii 2007 şi 2012. 

În ceea ce priveşte cercetările de arheologie minieră, de subteran, acestea au 
reprezentat o premieră pentru arheologia românească. Astfel între anii 1999-2000 a fost 
efectuat un studiu de diagnostic şi prospectare a reţelelor de galerii din masivele Cetate, 
Cârnic, Cârnicel, Jig-Văidoaia, Ţarina, Orlea. 

 Principalele concluzii ale acestui diagnostic au fost următoarele: 
 aceste vestigii sunt în cea mai mare parte modificate de lucrările moderne; 
 extensia şi relativa repetitivitate a unor tipuri de arhitectură a exploatărilor miniere nu 

justifică voinţa de a le conserva în întregime; 
 costurile lucrărilor de conservare în situaţia unui spaţiu minier subteran de foarte 

mare întindere este un element important de luat în considerare; 
 distrugerea, după studiul ştiinţific a părţilor superioare ale zăcământului, va permite 

descoperirea şi în final accesul pentru continuarea studiului ştiinţific în nivelele 
inferioare, a căror inviolabilitate actuală face să crească posibilitatea unei stări de 
conservare excelente; acest lucru nu se poate realiza decât cu mijloacele logistice 
ale unei exploatări miniere moderne, numai parţial utilizate de cercetarea din prima 
fază a studiului, dar care ulterior, pot permite descoperiri importante asupra sitului. 

 prin săpături de salvare, orice explorare sau exploatare modernă oferă ocazia unui 
studiu gradual a celei mai mari părţi a sitului 
 Luând în considerare acest studiu de diagnoză, în primăvara anului 2001, Ministerul 

Culturii şi Cultelor a luat decizia înfiinţării Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior. 
Unul dintre obiectivele majore ale acestuia a fost cercetarea acestor vestigii arheologice şi 
delimitarea siturilor arheologice. Astfel au fost investigate, atât prin cercetări arheologice de 
suprafaţă, cât şi prin cercetări de arheologie minieră – de altfel o premieră a arheologiei 
româneşti - următoarele zone: 

 masivul Cetate (2000-2002); 
 masivul Cârnic (1999-2003), cu relevee topografice de detaliu pentru model 

tridimensional între 2004 - 2006; 
 masivul Jig Văidoaia (2003-2004); 
 explorare în vederea cercetării arheologice şi amenajare pentru acces public a 

galeriei Cătălina-Monuleşti (2002-2005); 
 explorare şi cercetări preliminare în zona masivelor Ţarina şi Orlea (2004 - 2005) 

Înainte de a prezenta metodologia de cercetare specifică a arheologiei miniere, 
trebuie subliniat că arheologia în ansamblul său este în mod inerent o ştiinţă distructivă, şi 
prin urmare odată efectuată cercetarea lucrările subterane nu mai pot fi considerate ca fiind 
nederanjate şi de aceea semnificaţia şi contextul lor istoric suportă modificări importante. În 
particular, acesta este cazul în situaţia galeriilor care sunt prăbuşie sau colmatate, inundate 
cu steril din exploatări miniere ulterioare, iar pentru accesul şi studierea vestiigilor istorice 
miniere sunt necesare o serie întreagă de acţiuni de redeschidere, drenare, aerare, 
susţinere şi asigurare a unui acces în siguranţă al cercetătorilor.  

Înaintea începerii cercetărilor propriu-zise de arheologie minieră, a fost efectuat un 
studiu speologic, care a determinat care sunt zonele potenţial accesibile. Accesul în 
subteran s-a făcut prin reţeaua de galerii contemporane, de la diverse cote, acestea 
intersectând lucrările miniere vechi şi asigurând legătura cu suprafaţa. Cavităţile verticale au 
necesitat lucrări speciale de amenajare pentru asigurarea accesului, precum montarea de 
susţineri şi căi de acces de lemn, corzi de siguranţă, detectoare de gaz, asigurarea 
iluminatului cu generatoare electrice, etc. 

Studiul topografic şi cartarea s-a desfăşurat în paralele cu derularea săpăturilor 
arheologice propriu-zise. O serie de măsurători GPS au fixat puncte de referinţă de la 
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suprafaţă, de la acestea pornindu-se în dezvoltarea unui sistem de repere necesar pentru 
cartarea subterană. În zonele subterane cercetate s-au efectuat planuri şi secţiuni pentru 
înţelegerea evoluţiei exploatării. De multe ori acest fapt a presupus reluarea studiului 
topografic mai în detaliu, pentru a putea reconstitui direcţia de exploatare şi forma originară 
a unui anumit front de lucru. 

Arheologia minieră este o ramură a arheologiei care se înrudeşte cu o serie de alte 
domenii de cercetare de teren, presupunând de la început o abordare pluridisciplinară care 
implică o serie de alte discipline de studiu precum geologia, litologia, geomorfologia, 
mineralogia, petrologia, sedimentologia, studii chimice – metalurgie şi geochimie, studii 
geofizice şi studii ecologice – palinologia şi antracologia. La toate acestea se adaugă 
desigur istoria, istoria economică, toponimia, şi nu în ultimul rând studiului tehnologiilor 
antice. Practicarea arheologiei în mediul minier presupune adaptarea specială a unor tehnici 
de explorare şi săpătură, parte preluate din cadrul speologiei. 
 
Tehnici de explorare subterană  

Săpăturile arheologice în subteran sunt precedate de explorarea lucrărilor miniere. 
Explorarea se realizează prin intermediul unei prospecţiuni speologice prin cavităţile 
accesibile. Accesul în subteran este posibil fie prin lucrări miniere vechi/antice ce sunt parţial 
sau total deschise, fie prin lucrări miniere moderne sau recente care au intersectat lucrări 
miniere mai vechi. Cavităţile deschise pe verticală sunt echipate cu corzi, în timp ce zonele 
din subteran în care nu există aeraj sunt testate cu ajutorul detectoarelor de gaze. Studiul 
topografic se realizează înaintea şi în timpul săpăturilor arheologice. Într-o primă fază sunt 
localizate punctele de acces în subteran cu ajutorul unui GPS (Global Positioning System), 
iar ulterior, mult mai precis, cu ajutorul unui teodolit sau cu o staţie totală. Topografierea 
detaliată a lucrărilor miniere subterane (plan şi secţiuni) se realizează prin ridicări 
topografice de precizie, efectuate uneori după finalizarea săpăturilor arheologice propriu-
zise. 
 
Releveul topografic  

Releveul topografic se realizează printr-o drumuire (măsurători) şi o schiţă sumară 
(desenarea cavităţilor), ambele efectuate în subteran. În limita posibilităţilor se urmăreşte 
realizarea unei drumuiri orizontale, utilizându-se cu precădere un lasermetru. Măsurătorile 
se efectuează cu ruleta, iar staţiile (punctele de staţie) sunt notate pe pereţii lucrărilor 
miniere cu vopsea. Direcţiile şi înclinările dintre staţii sunt măsurate cu busola tip Topochaix 
(cu ac magnetic şi clinometru integrat). Precizia drumuirii este sporită prin închideri frecvente 
(eroarea este mai mică de 1%). Scara releveului este 1/200. 

Releveul topografic şi măsurătorile din teren (pe coordonatele x, y, z) sunt ulterior 
înregistrate şi prelucrate pe calculator (cu programul Limelight – Toporobot). Se obţine în 
această etapă drumuirea în plan, în secţiune şi tridimensional. Traseul drumuirii serveşte ca 
şi cadru general pentru poziţionarea diverselor cavităţi subterane în concordanţă cu schiţele 
efectuate în subteran. După un control prealabil în teren, aceste documente grafice sunt 
redesenate pe calc, sunt prelucrate în programul Adobe Photoshop şi se realizează 
documente de sinteză în programul Adobe Illustrator. Documentele 3D sunt tratate cu 
ajutorul programului Geo3D care permite şi vizionarea unor modelări în mişcare a cadrului 
drumuirii. Documentele grafice sau planurile de sinteză sunt utilizate ulterior ca hărţi de 
orientare în subteran. În acelaşi timp ele permit poziţionarea observaţiilor geologice şi 
arheometrice, cum este de exemplu studiul nişelor de lampă în sectoarele miniere 
necercetate arheologic (nesăpate). Aceste hărţi nu reprezintă documente definitive, ele fiind 
în permanenţă corectate şi/sau completate pe măsură ce săpăturile avansează şi sunt 
precizate astfel detalii suplimentare pentru cavităţile cunoscute sau sunt puse în evidenţă 
altele noi. 

De fapt, planurile de ansamblu realizate în etapa de explorare iniţială surprind numai 
cavităţile accesibile la momentul respectiv. Lucrările miniere rambleiate în totalitate şi puse 
în evidenţă în cursul săpăturilor, cum este spre exemplu planul înclinat G31 din reţeaua 
Cârnic 2, descoperit în cursul săpăturilor din campania 2003, nu putea să figureze pe 
planurile iniţiale. Tocmai datorită noutăţilor care apar sistematic în cursul cercetărilor 
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arheologice aceste planuri trebuie reactualizate periodic. În aceeaşi direcţie, evacuarea 
completă a rambleului minier din unele cavităţi pune în evidenţă legături între diferite 
lucrări/reţele miniere, fronturi de săpare sau amenajări punctuale (trepte în talpă, planuri 
înclinate, nişe de lampă, zone de pornire a unor galerii abandonate), care erau iniţial 
acoperite de rambleu. Săpăturile arheologice se dovedesc indispensabile pentru înţelegerea 
complexă/completă a unei zone date sau pentru punerea în evidenţă a joncţiunilor existente 
între diferite lucrări miniere. Limitele etapei de explorare sunt impuse de accesul în condiţii 
de securitate şi de posibilităţile/disponibilitatea personalului de specialitate (speolog minier). 
 
Tehnici de cercetare de arheologie minieră în lucrările miniere subterane 
 
Obiectivele cercetărilor arheologice în lucrările miniere antice  

Cercetările arheologice miniere sunt în strânsă interdependenţă cu explorarea 
preliminară. Acestea permit datarea vestigiilor miniere şi lărgesc în acelaşi timp posibilităţile 
pentru etapele exploratorii ulterioare. Ele furnizează o viziune de ansamblu asupra cavităţilor 
miniere, absolut necesară pentru derularea în continuare a studiilor geologice şi de 
zăcământ, a celor de arheometrie referitoare la iluminatul în subteran (nişe de opaiţ etc.), a 
studiului sistemului de evacuare a apelor de mină (canale de drenaj, puţuri, roţi hidraulice), a 
modalităţii de asigurare a securităţii lucrărilor miniere (resturi de susţinere în lemn sau 
urmele nişelor pentru fixarea lemnelor de susţinere), precum şi la interpretarea complexă a 
tuturor acestor informaţii, ceea ce permite în cele din urmă analiza dinamicii exploatării.  

Dinamica exploatării miniere se recunoaşte prin: 
 sensul de avansare a lucrărilor (sugerat prin orientarea spaţială a urmelor de unelte 

pe pereţii lucrărilor, a resturilor de fronturi de lucru, observabile pe tavan - talpă sau 
pereţi, care atestă în egală măsură şi schimbarea direcţiei respectivei lucrări 
miniere); 

 definirea naturii lucrărilor miniere - respectiv lucrări de cercetare şi/sau exploatare, 
auxiliare (galerie de acces sau de legătură, de ocol, cale de aeraj) - în funcţie de 
formă, dimensiuni, lungime şi poziţionare în cadrul reţelei, precum şi în funcţie de 
relaţia cu mineralizaţia (în culcuş, în acoperiş sau în prelungirea structurilor 
mineralizate); 

 stabilirea cronologiei relative a lucrărilor unele în raport cu altele, prin punerea în 
evidenţă a intersecţiilor, reprofilărilor acestora; 

 strategia de săpare a lucrărilor, dependentă de identificarea indiciilor de mineralizare 
şi de natura rocii din abataj (cu diferite grade de duritate, variind de la roci extrem de 
alterate, pulverulente, trecând la roci cu duritate medie şi ajungând la roci intens 
silicifiate, extrem de dure); 

 opţiunea de a recurge la abatajul cu unelte de fier sau la cel cu focul, în special 
pentru lucrările miniere situate în apropierea suprafaţei datorită problemelor de aeraj 
pe care le implică acesta din urmă (care dau naştere unor pereţi netezi, foarte 
rotunjiţi). 

 
Identificarea lucrărilor miniere antice ce vor fi săpate arheologic 

Investigaţia arheologică minieră a lucrărilor subterane debutează prin căutarea şi 
identificarea lucrărilor miniere vechi, fie de la suprafaţă, în zone în care există indicii că ar 
putea exista (căutarea şi identificarea cavităţilor miniere cu ajutorul mijloacelor mecanice sau 
direct, prin periegheză), fie din subteran, pornind de la zone de acces direct ce constau chiar 
în lucrările miniere vechi sau acces indirect, respectiv lucrări miniere mai noi care se 
presupune că intersectează lucrările vechi căutate. Lucrările vechi cuprind atât vestigiile 
miniere antice, cât şi pe cele presupuse a fi anterioare secolului al XVII-lea (dată la care se 
răspândeşte utilizarea prafului de puşcă în minele din Europa). Lucrările miniere vechi sunt 
identificate prin diverse caracteristici, dintre care cele mai semnificative sunt: 

 forma acestora, cum ar fi spre exemplu secţiunea trapezoidală, caracteristică 
galeriilor antice de la Roşia Montană; 
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 lăţimea redusă, specifică galeriilor, planurilor înclinate, puţurilor, suitorilor, şantierelor 
de exploatare; 

 prezenţa unor amenajări particulare, săpate cu unelte de fier în pereţii lucrărilor 
miniere, cum ar fi spre exemplu nişele de opaiţe, prezenţa urmelor de funingine ce se 
conservă pe pereţi, nişe simetrice mai mari, utilizate la calarea unor bârne de lemn 
(susţinere sau poduri pentru circulaţie); 

 urme de unelte de fier vizibile pe pereţi (târnăcop sau dălţi, libere sau cu mâner, cu 
secţiune pătratică). 

 
Strategii de acţiune 

După o prima etapă de recunoaştere, realizată în timpul explorării preliminare, 
vestigiile miniere remarcabile sunt selecţionate pentru investigaţii arheologice (săpături). 
Săpăturile arheologice constau în evacuarea rambleului stocat în lucrările miniere, atât a 
celui vechi/antic (debleu minier steril contemporan exploatării vechi/antice), cât şi/sau a celui 
modern (reluarea modernă a lucrărilor miniere vechi cu stocarea prioritară a sterilului rezultat 
în lucrările deja existente). În cazul în care zona de săpătură arheologică se găseşte în 
apropiere de suprafaţă este indicat ca rambleul minier să fie evacuat la zi, astfel încât să se 
poată avansa în cavităţi miniere complet degajate de rambleu, ceea ce înlesneşte 
considerabil studierea lucrărilor din toate punctele de vedere, respectiv topografic, geologic 
şi al dinamicii exploatării miniere. 

Uneori, aşa cum este foarte frecvent cazul reţelelor miniere de la Roşia Montană, 
lucrările miniere antice ce urmează a fi cercetate se găsesc prea departe de suprafaţă sau, 
accesul la zi este foarte dificil. În astfel de situaţii se impune stocarea rambleului rezultat în 
timpul săpăturii arheologice în subteran. Stocarea subterană a rambleului se realizează 
utilizând cât mai bine spaţiile libere disponibile, respectiv lucrările miniere moderne situate în 
apropierea zonei cercetate. În cazul cel mai defavorabil se recurge la rambleierea progresivă 
a lucrărilor miniere antice deja studiate în paralel cu avansarea săpăturii, pentru a permite 
avansarea cercetării arheologice şi în alte zone. După cum s-a constatat în timpul misiunii 
2003, foarte frecvent este însă nevoie să se revină într-o zonă deja studiată, fie pentru 
analiza geologică a corpurilor de minereu şi eşantionarea acestora, fie pentru mai buna 
înţelegere a unui sector şi stabilirea încadrării sale în contextul reţelei miniere din care face 
parte. În cazul unei săpături realizate în etape, acest lucru nu se poate realiza decât în 
momentul finalizării cercetării întregului ansamblu de lucrări. 

Strategia de derulare a săpăturilor constă într-o serie de opţiuni cu privire la stabilirea 
sectorului în care vor avea loc săpăturile, la delimitarea zonelor de stocare a rambleului 
minier evacuat şi la precizarea căilor de acces şi de circulaţie între toate aceste perimetre. În 
acelaşi timp, strategia de acţiune presupune şi realizarea unor amenajări suplimentare 
menite să asigure securitatea muncii, cum sunt susţinerile în lemn, scările, podeţele sau 
balustradele confecţionate în vederea evitării căderii în gol şi a facilitării accesului. Uneori 
sunt necesare şi alte tipuri de amenajări auxiliare, cum ar fi jgeaburile de lemn sau de tablă 
în vederea unei evacuări eficiente a rambleului spre zonele în care este posibilă transferarea 
acestuia cu roaba, targa sau găleţi înspre zonele de stocare. 
 
Amenajări pentru asigurarea securităţii şi accesului  

Circulaţia între diferitele zone de cercetare arheologică necesită adesea realizarea 
unor amenajări suplimentare cum ar fi montarea de scări de lemn, amplasarea de balustrade 
din coardă speologică (fixare prin amaraj speologic), realizarea de poduri sau platforme din 
lemn la înălţime sau săparea de trepte în rambleul modern. Toate aceste lucrări pregătitoare 
indispensabile se realizează la înainte de începerea propriu-zisă a săpăturilor arheologice, 
putând reprezenta uneori o etapă destul de îndelungată care întârzie lansarea săpăturilor 
propriu-zise. Cu toate acestea, amenajările de acest gen se impun ca o necesitate pentru a 
menţine securitatea în subteran şi pentru a asigura condiţiile necesare pentru ca munca 
specialiştilor şi a personalului minier auxiliar să fie cât mai eficientă şi să se desfăşoare în 
condiţii de maximă siguranţă. Toate amenajările de acest gen sunt controlate la intervale 
regulate de timp, fiind permanent întreţinute şi consolidate ori de câte ori este necesar pe 
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întreaga durată a săpăturilor arheologice. Uneori, dinamica săpăturilor arheologice impune 
reamenajări ulterioare, care trebuie realizate cu promptitudine şi în timp util, pentru a nu 
întârzia nejustificativ cercetările. 

În anumite reţele miniere subterane există condiţii speciale, specifice mediului 
subteran, cum ar fi de exemplu prezenţa apelor de mină stagnante sau a gazelor (condiţii 
care sunt provocate şi întreţinute de un mediu închis, în care nu există aeraj sau curgere 
gravitaţională a apelor de mină). În astfel de situaţii se impune instalarea unor dispozitive 
speciale în vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă a săpăturilor arheologice. În cazul 
unor viituri survenite în timpul săpăturilor sau al cercetării unor lucrări miniere inundate, se 
impune utilizarea unor instalaţii de evacuare/pompare a apelor de mină, care uneori necesită 
mai multe pompe în acelaşi timp. Acesta a fost cazul galeriei G31 din reţeaua Cârnic 2, din 
care a fost evacuată apă ce stagna în partea inferioară cu ajutorul a trei pompe montate în 
lanţ, pe o diferenţă de nivel de 35 m. De asemenea, din momentul în care se detectează 
prezenţa unor gaze nocive cu ajutorul detectoarelor multigaz prezente în permanenţă în 
subteran, se impun măsuri speciale de asigurare a aerajului. În anul 2003 au fost 
transportate din Franţa sisteme speciale tip V.M.C. (ventilaţie mecanică controlată) ce se pot 
cupla la burlane extensibile din aluminiu. Aceste dispozitive, cu masă relativ redusă şi uşor 
de deplasat au asigurat aerajul în puţul P10 din reţeaua Cârnic 1, pe planul înclinat G31 
(Cârnic 2) şi respectiv G20 (Cârnic 3). Utilizarea dispozitivelor de pompare şi aeraj necesită 
alimentarea cu energie electrică în subteran, ceea ce implică utilizarea unor echipamente 
speciale, ce cuprind printre altele cabluri electrice şi generatoare. 
 
Relevee arheologice, descrierea şi înregistrarea fotografică a lucrărilor miniere 

În cursul săpăturilor arheologice subterane sunt realizate secţiuni stratigrafice (scara 
1/20, iar uneori 1/50) în rambleul minier. În acest sens se aleg locaţii reprezentative pentru a 
se putea evidenţia tipul de umplutură, natura sa, originea sa (debleu modern sau vechi, 
colmatare naturală datorată apelor de infiltraţie etc.) şi legăturile existente între diferite 
secvenţe stratigrafice şi inventarul arheologic descoperit în timpul săpăturii (în principal 
fragmente de opaiţe romane în cazul masivului Cârnic), sau resturile de lemne, sau cărbune 
de lemn care le găzduiesc. Descrierea unităţilor stratigrafice este efectuată direct pe 
desenele realizate în subteran. Aceste descrieri trebuie să cuprindă informaţii legate de 
natura, culoarea, textura şi componentele unităţilor stratigrafice evidenţiate (matrice şi 
fragmente de rocă), vestigii arheologice descoperite (obiecte, lemne, cărbune de lemn etc), 
precum şi informaţii despre influenţele post-depunere asupra rambleului, cum ar fi gradul de 
concreţionare sau de oxidare. Executarea cu regularitate a secţiunilor stratigrafice permite 
stabilirea cu precizie a apartenenţei artefactelor descoperite unei/unor unităţi stratigrafice, 
care sunt notate şi pe pungile şi sacii de plastic utilizaţi la stocarea temporară a obiectelor 
descoperite. 

După evacuarea completă a rambleului şi eliberarea integrală a pereţilor unei lucrări 
miniere se efectuează topografierea detaliată a respectivei lucrări, ceea ce constă în 
realizarea planului şi a unor secţiuni longitudinale şi transversale caracteristice. Ridicările 
topografice de ansamblu se realizează la scara 1/50, în timp ce reprezentările de detaliu se 
execută la scara 1/20 sau chiar 1/10 în cazul în care exită resturi de lemn (ca de exemplu 
resturi de scări etc.). Planurile şi secţiunile longitudinale şi transversale servesc ulterior la 
realizarea modelării tridimensionale a reţelei miniere. Ridicările topografice se realizează 
prin plasarea unor axe orizontale şi verticale în lucrările miniere, care servesc ca repere, 
după următoarea metodă: 

 utilizarea unui lasermetru sau a unor bule de nivel şi a firului cu plumb pentru a 
determina în plan orizontal şi vertical axele alese; 

 fire şi panglici întinse şi ataşate între extremităţile axelor marcate prin cuie (în 
prealabil se execută cu un burghiu electric cu acumulatori găuri în care se plasează 
dibluri de lemn care servesc la fixarea unor cuie). 
Din momentul materializării axelor prin fire şi panglici (rulete), ele sunt primele 

elemente reprezentate pe desenele efectuate în subteran, întrucât mai departe ele au rol de 
sistem de referinţă pentru realizarea releveelor. Axele sunt legate de punctele de măsurători 
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efectuate de echipa de explorare şi topografiere preliminară (notate cu vopsea albastră), 
operaţiune obligatorie în vederea corelării finale de ansamblu. Axele orizontale şi cele 
verticale sunt utilizate ca sisteme de referinţă pentru redarea grafică a conturului cavităţilor, 
sector după sector, pe ambele părţi ale axelor prin măsurarea unor puncte reprezentative în 
raport cu fiecare axă (se utilizează în aces scop ruleta, metrul articulat, firul cu plumb sau 
lasermetrul în cazul unor puncte inaccesibile în tavan). Fiecare axă permite reprezentarea în 
plan sau în secţiune a unui tronson din lucrarea minieră în cauză. Pe diferitele tronsoane ale 
reprezentărilor în plan sunt fixate locaţiile secţiunilor stratigrafice, a secţiunilor transversale şi 
a celor longitudinale. Cotele şi orientarea axelor de sprijin (măsurători efectuate cu busolă 
Topochaix) sunt ulterior transcrise în fişiere de tip Excel. Valorile x, y, z obţinute sunt 
prelucrate cu ajutorul programului Visual Topo care permite reconstituirea unor imagini în 
plan sau 3D în mişcare a axelor utilizate la efectuarea releveelor. După realizarea cadrului 
general al lucrărilor miniere subterane, acesta serveşte drept format de bază pentru 
asamblarea diferitelor tronsoane executate (planuri şi secţiuni) în vederea obţinerii unei 
reprezentări de ansamblu. 

După finalizarea săpăturilor propriu-zise se realizează o primă descriere a lucrărilor 
miniere, de preferinţă în situ, astfel încât toate elementele remarcabile ale spaţiului minier 
respectiv să fie înregistrate. Această descriere permite în egală măsură înregistrarea 
derulării săpăturilor din punct de vedere tehnic, al avansării lucrărilor şi de asemenea, sunt 
menţionate dificultăţile întâmpinate şi/sau descoperirile făcute. Comentariul realizat în 
subteran serveşte ulterior ca bază de referinţă pentru descrierea finală a lucrărilor miniere 
săpate, descriere ce se regăseşte în raportul final. Urmărirea săpăturilor arheologice este 
asigurată printr-o înregistrare fotografică (în format clasic şi digital) care trebuie să surprindă 
diversele etape ale cercetărilor.  

Fotografiile sunt efectuate pentru a ilustra următoarele aspecte: 
 Starea de conservare a vestigiilor înainte de orice intrevenţie arheologică; 
 Evoluţia cercetărilor arheologice, evidenţiind rezultatele acestora şi metodele de 

cercetare folosite;  
 Secţiunile stratigrafice şi artefactele descoperite; şi 
 Situaţia la finalizarea cercetărilor, acordându-se atenţie ansamblului lucrărilor dintr-o 

anumită zonă, aspectelor semnificative şi deosebite, precum nişe de opaiţe, fronturi 
de lucru, canale de scurgere etc. 
Înregistrarea fotografică reprezintă o bază de date extrem de importantă pentru 

vestigiile studiate. Fotografiile realizate sunt folosite în raportul final de săpătură, permit 
realizarea unor montaje interesante de tipul imaginilor panoramice şi sunt utilizate ulterior în 
publicaţii sau conferinţe. 
 

Tratarea obiectelor arheologice şi analize efectuate  
Obiectele arheologice descoperite (în general relativ rare în mină!) sunt aduse la 

suprafaţă, spălate, marcate, fotografiate şi desenate. Ele rămân în România în colecţiile 
organizate în cadrul depozitului arheologic Roşia Montană, fiind în custodia temporară a 
Muzeului Naţional de Istorie a României. Resturile de natură organică, în marea lor 
majoritate fragmente de lemn (aşchii, scânduri, diverse fragmente) şi de cărbune de lemn 
sunt prelevate pentru analize radiocarbon. Piesele remarcabile sunt fotografiate, desenate şi 
păstrate în folii de plastic, adaptate pentru o eventuală conservare ulterioară. 

Obiectele cele mai reprezentative şi care ar trebui supuse unei conservări speciale 
(care presupune în primul rând o stabilizare) pentru a putea fi expuse ulterior în spaţiul 
muzeistic ce va fi constituit la Roşia Montană, sunt în prezent conservate fie în mediu 
subteran, în locaţii speciale protejate, ambalate în plastic, fie în camere frigorifice la 
suprafaţă. Costurile operaţiunilor de stabilizare prin tehnici nucleare fiind extrem de ridicate, 
piesele din lemn sunt stocate şi conservate pentru moment în aşteptarea obţinerii fondurilor 
necesare acestor lucrări de consolidare şi restaurare. În funcţie de cantitatea de resturi 
organice descoperite se realizează o selecţie astfel încât fragmentele cele mai mari sunt 
eşantionate pentru analize. Analizele radiocarbon sunt efectuate de laboratorul Archeolabs 
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(Saint Bonnet de Chavagne, Jura, Franţa). Acest laborator identifică şi speciile lemnoase din 
care provin fragmentele de lemn sau cărbune de lemn. 

Începând cu anul 2004, odată cu prelevarea primelor carote de lemn, s-a demarat 
studiul dendrocronologic al lemnelor de mină descoperite la Roşia Montană, în special a 
celor din zona de drenare a apelor din sectorul minier Păru-Carpeni. În acest mod se va 
realiza pentru Transilvania o scară dendrocronologică pentru brad. Acest demers ştiinţific va 
servi în viitor şi altor cercetări arheologice întrucât până în momentul de faţă nu există o 
curbă de referinţă fiabilă în România. 

Dacă în cursul săpăturilor sunt descoperite obiecte remarcabile, care necesită 
analize particulare, acestea sunt solicitate unor laboratoare specializate. Spre exemplu, în 
cursul minsiunii 2003 în reţeaua Cârnic 13 a fost descoperit un fragment de litharge (oxid de 
plumb, denumit şi plumb de prelucrare) în formă de rulou. Acest tip de rezidiu, specific 
metalurgiei plumbului, este caracteristic antichităţii şi indică tratarea unui minereu de tip 
galenă argentiferă în vederea separării plumbului de argint. Un astfel de obiect nu poate 
proveni decât dintr-un atelier metalurgic care va fi existat la suprafaţă, la o cotă mai ridicată 
a masivului Cârnic. Acest obiect este în prezent supus unor analize chimice tip ICP-MS care 
îi vor clarifica cu precizie natura şi compoziţia. 
 

Studii geologice şi metalogenetice, alte studii speciale 
Zăcământul Roşia Montană este situat în sectorul sudic al Munţilor Apuseni, 

cunoscut sub numele de Munţii Metaliferi. În acestă regiune există o densitate deosebită de 
zăcăminte de metale preţioase (aur şi argint), ceea ce a făcut ca regiunea să fie cunoscută 
sub numele de „Patrulaterul Aurifer”. Această zonă reprezintă cel mai bogat district aurifer şi 
argentifer al Europei, incluzând cum este şi firesc şi zăcământul Roşia Montană. Unele 
estimari anterioare sugerează că la origine, în zăcământul Roşia Montană ar fi existat cca. 
1000 t aur şi 3000 t argint. 

Zăcământul epitermal auro-argentifer Roşia Montană este considerat a fi de tip low-
sulfidation, iar mai recent şi intermediate sulfidation datorită caracterelor sale specifice, 
respectiv morfologia corpurilor de minereu, mineralogia mineralelor metalice şi a celor de 
gangă, alteraţiile hidrotermale şi asociaţiile geochimice. În cadrul zăcământului există mai 
multe tipuri de structuri mineralizate: filoane, stockwerkuri, impregnaţii, corpuri de brecii şi de 
asemenea placersuri de-a lungul râurilor. 

Exploatarea zăcământului în antichitate a vizat toate aceste tipuri de corpuri de 
minereu, dar mai ales filoanele, breciile şi stockwerkurile. Structura de brecie de Cetate, 
care aflora cu precădere în masivul Cetate, a fost exploatată la zi (Curţile Romane care au 
existat până la începutul anilor ’70 în partea superioară a masivului cetate erau o dovadă în 
acest sens), dar şi în subteran. Comparativ cu masivul Cetate, în masivul Cârnic există mai 
puţine urme de lucrări antice la zi, şi în plus, acestea sunt mascate în marea lor majoritate 
de halde de steril. Studiul lucrărilor miniere antice subterane a demonstrat că minerii antici 
au urmărit indicii de mineralizare, cum sunt filoanele de cuarţ sau filonaşele de adular, 
injecţiile de brecii, zonele de silicifiere tip stockwerk şi prezenţa aurului liber. Scopul lor era 
să menţină exploatarea în zonele cele mai bogate ale zăcământului. Structurile filoniene 
sub-orizontale sau cele sub-verticale, zonele de intersecţie dintre filoane sau dintre filoane şi 
brecii au fost urmărite în mod special întrucât astfel de zone se caracterizează prin 
conţinuturi extrem de ridicate în aur şi argint. 

Bogăţia zăcământului Roşia Montană se explică prin combinarea, suprapunerea şi 
intersecţia diferitelor tipuri de structuri mineralizate. Din această cauză în cadrul masivului 
există dykeuri, coloane sau buzunare de îmbogăţire substanţială pe care minerii antici le-au 
căutat pornind de la suprafaţă prin intermediul unor lungi planuri înclinate, galerii înclinate 
care au fost dirijate spre profunzimile masivului. În zonele bogat mineralizate interceptate se 
demara exploatarea în plan vertical şi orizontal prin deschiderea a două sau trei orizonturi de 
galerii, şantiere de exploatare verticale sau camere de exploatare imbricate, toate aceste 
lucrări fiind interconectate. Între zonele de exploatare existau lucrări miniere de legătură 
(planuri înclinate). Studiile mineralogice efectuate în paralel cu cercetările arheologice au 
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arătat că în aceste zone de exploatare, lucrările miniere se opresc în momentul în care 
conţinuturile scad semnificativ. 

Studiul geologic şi metalogenetic al minelor antice din masivul Cârnic a vizat în 
primul rând identificarea tipurilor de minereu exploatat. Acest obiectiv a fost atins prin 
îmbinarea mai multor metode de cercetare. Prima condiţie în vederea clarificării contextului 
geologic şi de zăcământ o reprezintă observarea detaliată a lucrărilor miniere. Observaţiile 
de teren evidenţiază zonele de interes din punctul de vedere al potenţialului metalogenetic. 
În cursul cercetărilor sunt identificate litologiile existente, faciesurile de alteraţii hidrotermale 
şi tipurile de structuri mineralizate (filoane, stockwerkuri, brecii). În paralel cu aceste 
observaţii se realizează o eşantionare reprezentativă a lucrărilor miniere. S-a realizat o 
cartare geologică detaliată a lucrărilor miniere pe baza observaţiilor făcute în subteran şi 
folosind ca bază topografică planurile furnizate de către arheologi. Studiile de laborator 
efectuate ulterior au permis obţinerea unor informaţii suplimentare. S-au efectuat analize de 
conţinuturi de aur-argint şi observaţii microscopice pe secţiuni subţiri şi secţiuni lustruite care 
au oferit date suplimentare cu privire la conţinuturile în metal, tipurile de roci, alteraţiile 
hidrotermale, tipurile de minereu şi mineralogia lor. Studiul geologic şi caracterizarea 
zăcământului a beneficiat din plin şi de analize la microscopul electronic, raze X şi 
microsonda electronică. 

Cercetările pluridisciplinare efectuate de echipa franco-română în masivul Cârnic 
începând din 1999 au permis să se obţină o viziune cu totul nouă, substanţial îmbogăţită 
asupra vestigiilor miniere antice de la Roşia Montană. Abordarea metodologică adoptată, 
prezentată mai sus, se perfecţionează pe an ce trece, de la misiune la misiune. Se 
integrează în permanenţă echipamente, metode şi modalităţi de cercetare ştiinţifică de 
ultimă oră. Cercetările conduse în colaborare directă între arheologi/topografi, 
arheologi/personal auxiliar minier şi geologi permite o observare şi o interpretare fructoasă 
asupra mineritului antic. Pluridisciplinaritatea îşi demonstrează cu adevărat eficienţa şi 
favorizează înţelegerea sub multiple aspecte a lucrărilor miniere vechi. 

În acest context, din 2004 au fost demarate noi tipuri de studii la Roşia Montană. Ele 
privesc problematica paleomediului, referindu-se cu precădere la paleopoluarea generată de 
activitatea minieră şi metalurgică antică. Această abordare are ca obiectiv realizarea unui 
studiu de paleomediu susceptibil de a documenta pe o durată mai lungă de timp derularea 
unor activităţi miniere şi metalurgice în acest areal, activităţi care se presupune că au 
demarat în preistorie. În aceeaşi măsură s-a urmărit şi evidenţierea impactului de mediu al 
acestor practici. Abordarea noastră metodologică a implicat combinarea a două metode de 
studiu diferite dar complementare, respectiv studiul palinologic şi studiul geochimic al unei 
secvenţe sedimentare neperturbate din vecinătatea minelor de la Roşia Montană, mai precis 
o turbărie. Palinologia premite reconstituirea istoriei cuverturii vegetale şi al impactului 
activităţilor antropice prin studierea variaţiilor granulelor de polen fosil, în timp ce studiul 
geochimic, în mod particular utilizarea izotopilor plumbului, pune în evidenţă depunerile 
poluanţilor din atmosferă ce sunt asociaţi activităţii extractive sau metalurgice. Mai mult, prin 
studii fizico-chimice asupra trasabilităţii metalelor, se are în vedere ca în viitor să se poată 
caracteriza prin intermediul elementelor chimice urmă (trace elements) atât a minereurilor 
exploatate, cât şi metalele care vor fi fost produse la Roşia Montană în antichitate, pentru a 
le putea pune în evidenţă şi în obiectele manufacturate. Pentru realizarea studiului de mediu 
au fost identificate şi prelevate două turbării din proximitatea sitului Roşia Montană, iar 
cercetările în curs vor permite obţinerea primelor rezultate în cursul anului 2006. 

Este uşor de constatat că după explorarea, cercetarea arheologică şi analiza 
geologică a minelor, dimensiunile, calitatea şi complexitatea acestor lucrărilor miniere 
subterane ce pot fi reconstituite impresionează chiar şi după aproape două milenii pe 
specialiştii din domeniile geologiei, mineritului şi arheologiei. Dată fiind absenţa specialităţii 
de arheologie minieră în România, echipa franceză a lansat în cadrul şantierului şcoală 
arheologic de la Roşia Montană programul de formare a unor geologi şi arheologi români în 
acest domeniu particular de cercetare. Această specializare profesională în curs a început 
din anul 2000, iar în acest cadru se dezvoltă schimburile de cercetători între Franţa şi 
România, cu obţinerea de diplome universitare în cele două ţări. 
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4.4 Arhiva de istorie orală  

Zona Munţilor Apuseni nu intrase în preocupările de cercetare şi realizare a unei 
arhive de istorie orală până în vara 2001. În munţii Apuseni, existenţa mineritului istoric a 
determinat apariţia unor comunităţi puternic marcate de această amprentă socio-economică, 
generând diferenţe semnificative în comparaţie cu alte comunităţi din regiune. Astfel a luat 
naştere proiectul de cercetare de istorie orală intitulat Roşia Montană – istorie şi actualitate.  

Principalele sale teme de cercetare au fost: 
 identificarea problematicii unei comunităţi miniere care a fost supusă timp de 60 de 

ani unor repetate transformări şi completarea informaţiilor existente în documente, cu 
mărturii orale privind episoade din istoria recentă a zonei Munţilor Apuseni;  

 istorie comunitară desfăşurată pe parcursul a 60 de ani ; 
 istorie economică din perioadele antebelică, comunistă, postcomunistă: ocupaţii, 

întreprinderi miniere de extragere a aurului, tipuri de proprietăţi, concesionări, 
naţionalizarea minelor şi şteampurilor (1948), viaţă cotidiană, etc.; 

 rezistenţă anticomunistă: organizaţii, grupuri înarmate ascunse în munţi (ex. 
“Sumanele Negre” - 1945-1946; grupul lui Dabija, din Muntele Mare - 1948-1949), 
alte forme de rezistenţă (refuzul de a plăti cotele pe produse, fuga în adăposturi 
improvizate în pădure sau în gospodării - sfârşitul anilor ‘40);  

 destructurarea/restructurarea comunităţii miniere astăzi, modificări în mentalul 
colectiv provocate pe de o parte de falimentarea întreprinderilor miniere de stat şi, pe 
de altă parte, de posibilităţile pe care le deschide o investiţie de capital străin.  
Arhiva de istorie orală care a rezultat în urma acestor cercetări conţine peste 100 de 

ore de interviu, realizate cu localnici din satele Roşia Montană, Corna şi Bucium. Toate 
interviurile sunt stocate în format digital, fiind realizat un index cartografic de evidenţă al 
arhivei, care cuprinde date despre numele, sexul, vărsta, ocupaţia şi adresa celor care au 
acordat interviurile, precum şi un index tematic structurat pe principalele teme abordate în 
cursul interviului.  

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.  
 

4.5 Cercetări de arhivă şi studii suplimentare 

Pe măsura dezvoltării complexităţii programului de cercetare, în cursul anului 2002, 
s-a alăturat echipei de studiu şi dr. Lucia Marinescu, fost director al MNIR. Dr. Lucia 
Marinescu a oferit consultanţă de specialitate şi expertiză într-o serie de probleme legate de 
istoria veche a României, istoria munţilor Apuseni, dar în special pentru istoria romană. Dr. 
Lucia Marinescu a redactat în cadrul Programului Naţional de Cercetare “Alburnus Maior” 
studiul intitulat “Roşia Montană – Studiu istoric” (L. Marinescu, 2002). Acest studiu cuprinde 
informaţii semnificative legate de istoria şi arheologia acestei zone, dar şi o trecere în revistă 
asupra surselor documentare, epigrafice şi cartografice. 

În acelaşi context, în cursul anului 2004 a fost elaborat de către Mihaela Simion, 
specialist din cadrul MNIR, un repertoriu al principalelor dovezi legate de mineritul roman în 
Dacia, studiul fiind completat cu un repertoriu al siturilor şi dovezilor similare de pe cuprinsul 
Imperiului Roman, redactat de o echipă de specialişti britanici. Informaţia obţinută astfel a 
fost utilizată pentru determinarea contextului general şi a seminificaţiei descoperirilor 
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arheologice de la Roşia Montană, ocazionate de desfăşurarea Programului Naţional de 
Cercetare “Alburnus Maior”. 

În cursul anilor 2004-2005 a fost efectuat un studiu de arhivă asupra istoriei 
contemporane a Roşiei Montane (1918-1945), cercetare realizată de Cristina Rişcuţa fiind 
astfel au fost trecute analizate fondurile arhivistice de la Deva, Alba Iulia şi Cluj-Napoca.  
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5 Rezultate 
 

Această secţiune descrie rezultatele investigaţiilor întreprinse de echipa de cercetare 
pentru diversele componente ale patrimoniului cultural de la Roşia Montană. Secţiunile 
următoare prezintă aspecte legate de patrimoniul tangibil, respectiv: 

 Arhitectură; 
 Biserici şi cimitire; 
 Patrimoniu arheologic; şi, 
 Patrimoniu industrial. 

Următoarele secţiuni descriu apoi aspecte legate de patrimoniul intangibil incluzând 
elemente legate de: 

 Arhiva de istorie orală; 
 Aspecte de viaţă spirituală: ceremonii, festivităţi şi târguri; şi, 
 Obiceiuri tradiţionale. 

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) defineşte 
patrimoniu cultural intagibil astfel: 

“Practicile, reprezentările, expresiile, precum şi cunoştinţele şi abilităţile pe care 
 comunităţile, grupurile şi, în unele cazuri, indivizii le recunosc ca făcând parte din 
 patrimoniul lor cultural. Uneori acesta este denumit şi patrimoniul cultural viu, şi se 
 manifestă inter alia în următoarele domenii:  

 tradiţii şi expresii orale, incluzând comunicarea verbală într-o anumită limbă ca 
un vehicul al patrimoniului cultural intangibil;  

 artele spectacolului; 
 practici sociale, ritualuri şi evenimente festive;  
 cunoştinţe şi practici despre natură şi univers; şi 
 meşteşuguri tradiţionale. 

Patrimoniul cultural intangibil este transmis de la o generaţie la alta, şi este 
constant recreat de către comunităţi şi grupuri, ca răspuns la interacţiunea cu 
mediul înconjurător, natura şi condiţiile lor istorice de existenţă. Acesta 
asigură oamenilor sensul identităţii şi continuităţii, şi protejează promovarea, 
susţinerea şi dezvoltarea diversităţii culturale şi a creativităţii umane 
(UNESCO, 2004).” 

După prezentarea unui inventar al patrimoniului cultural, ultima secţiune oferă 
informaţii despre cum percep membrii comunităţii locale propriul lor patrimoniu cultural. 
Aceste date sunt adunate în cursul eforturilor de consutare publică întreprinse de RMGC. 

5.1 Arhitectură şi urbanism 

Această secţiune prezintă rezultatele studiilor de arhitectură şi urbanism efectuate de 
către specialiştii din cadrul OPUS. Este de remarcat că elementele legate de arhitectura 
bisericilor sunt abordate separat, în secţiunea următoare. 
 
5.1.1 Elemente de urbanism ale satului Roşia Montană 

Dezvoltarea urbanistică a Roşiei Montane este strâns legată de evoluţia ei 
economică, de cadrul natural şi de condiţiile istorice. Datorită modului ei de dispunere şi a 
caracteristicilor generale ale clădirilor, Roşia Montană are mai degrabă aspectul unui târg 
cvasi-urban, decât cel al unui sat, ceea ce o distinge în cadrul satelor de dimensiuni 
comparabile din Transilvania.  

Satul este compus din două zone distincte, fapt uşor de sesizat datorită diferenţelor 
semnificative în ceea ce priveşte trama stradală şi infrastructura urbană asociată. Prima 
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zonă se întinde de la limita de vest a localităţii şi până în zona pieţei centrale. Ea se dezvoltă 
într-o manieră liniară, axată de-a lungul pârâului Roşiei şi a drumului ce leagă localitatea de 
Abrud şi Câmpeni, trecând prin Gura Roşiei. Zona este caracterizată de dispunerea frontului 
de case la aliniamentul drumului principal. Această zonă cuprinde şi amplasamentele 
Bisericii Greco-Catolice şi Bisericii Ortodoxe. Gospodăriile din această zonă cuprind în 
perimetrul lor mici grădini de legume (pentru asigurarea nevoilor de subtistenţă) şi câţiva 
pomi fructiferi. Tot aici sunt situate o serie de blocuri de locuinţe ale familiilor de mineri, 
precum şi sediul poliţiei, primăriei, poştei, cât şi sediul administrativ al exploatării miniere de 
stat şi muzeul RoşiaMin. 

 
5.1.1.1 Zona Pieţei  

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 Piaţă, 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, purtătoare de influenţe baroce în ceea 
ce privşte decorarea faţadelor (elemente de orfevrărie pentru ferestre, simboluri miniere 
înscrise în cartuş, etc.). Deşi o parte a vechilor clădiri a fost demolată sau a suferit 
modernizări, Piaţa păstrează încă nealterate principalele caracteristici ale localităţii istorice. 

Zona Pieţei (Anexa E, Foto 7) 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 (în general sâmbăta dimineaţă) se comercializează divserse produse. 

Prin dispariţia palatului Ajtai, structura zonei pieţei a fost modificată semnificativ: 
raportul dintre spaţiul construit / neconstruit s-a alterat prin creşterea spaţiului public generat 
de unirea celor doi poli ai acesteia. Mai mult, spaţiul construit din extremitatea de nord-est a 
zonei, respectiv zona Văidoaia a suferit modificări în sensul rarefierii construcţiilor, 
abandonării unor parcele în favoarea spaţiului public, şi respectiv restrângerea perimetrului 
construit care a determinat schimbarea funcţiunii zonei din industrială, în cvasi-rurală. 

 
5.1.1.2 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 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 (Foto 8). 
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. 
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Alte tipuri de clădiri pot fi întânite în aşa numitele zone ale lăturenilori (desemnând la 
modul general pe cei din afara zonei centrale), cartiere care includ Ţarina, Sosaşi (Susaşi) 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. Este interesant de remarcat că o serie de mari etnografi care au 
vizitat Roşia Montană, precum Romulus Vuia, Valeriu Butură sau Tache Papahagi, s-au 
arătat mai degrabă interesaţi de tehnicile tradiţional de extragere şi prelucrare a aurului, 
decât de observaţiile legate de arhitectura populară din această aşezare. 

 
5.1.2 Satul Corna  

Structura satului şi a gospodăriilor din Corna, localitate componentă a comunei Roşia 
Montană, este mai degrabă similară altor aşezări din munţii Apuseni. Satul Corna se întinde 
de-a lungul văii Corna, fiind mărginit la vest şi nord-vest de oraşul Abrud, la nord şi nord-est 
de Roşia Montană, iar către sud-est de satul Bucium Poieni. Aşezarea este situată la poalele 
sudice ale masivelor Cârnic şi Cetate şi s-a format din unificarea câtorva cătune: Tăul Cornei 
(cuprinzând cca. 15 gospodării), Bunta (10 gospodării), Corna Sat (50 gospodării), aşezări 
care din punct de vedere administrativ aparţin de comuna Roşia Montană şi Corna Vale 
(Gura Cornei), aflată în componenţa administrativă a oraşului Abrud. 

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 aşezările de moţi din 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, de-a lungul pârâului Corna. Nu există o tramă stradală regulată, 
iar micile uliţe se strecoară printre proprietăţi urmând relieful sinuos. 

În conformitate cu studiile etnografice şi de arhitectură, 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 (cârciuma locală)). 

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. 

 
5.1.3 Tipologia caselor din Roşia Montană şi Corna 

Analiza tipologică a construcţiilor din cele două sate arată o evoluţie de la formele 
tradiţionale de construcţii din zona munţilor Apuseni către forme mai elaborate, tipice pentru 
arhitectura târgurilor.  

Per ansamblu, în cadrul satelor Roşia Montană şi Corna se întâlnesc următoarele 
tipuri de case: 

Casa cu o singură încăpere (monocelulară), cu sau fără târnaţ în dreptul intrării, 
este forma arhaică a locuinţei, răspândită şi în alte sate ale Munţilor Apuseni; a putut fi 
identificată într-un singur exemplar la Roşia Montană, la nr. 174, lângă Muzeul Mineritului. 
Aceasta, reprezintă cea mai veche locuinţă din sat şi a aparţinut familiei unui miner sărac. 
Părăsită în urmă cu cca. 30 de ani, casa este construită din lemn, are acoperiş înalt, în patru 
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ape, reprezentând cca. 2/3 din înălţimea casei, proporţie specifică locuinţelor din Ţara 
Moţilor. Casa este aşezată direct pe pământ, fără temelie, pe un strat de lespezi de piatră 
care asigură protecţia bârnelor împotriva umezelii. Dimensiunile camerei sunt reduse (4,5 m 
x 5 m), înălţimea pereţilor este de 1,95 m. De-a lungul faţadei principale este amplasat 
târnaţul (4,5 m x 1,10 m). Datorită proporţiilor şi acoperişului înalt, în ciuda dimensiunilor 
modeste, casa are totuşi aspect monumental. 

Casa cu o cameră de locuit, cămară şi târnaţ la faţadă, tip frecvent în satul Corna şi 
caracteristic Ţării Moţilor, dar nereprezentativă pentru Roşia Montană. În cadrul acestui tip, 
construcţia este supraînălţată pe pivniţă, urmând panta terenului. Pe temelia din piatră şi 
mortar din pământ, se înalţă pereţii din bârne de brad, în tehnica Blockbau, încheiate în 
coadă de rândunică; de-a lungul faţadei principale casa este prevăzută cu târnaţ (casa nr. 
299 – Roşia Montană; casa nr. 718 – sat Corna); camera de locuit şi cămara nu comunică, 
accesul din târnaţ în casă făcându-se prin intrări separate. Intrarea din curte se face pe o 
scară din lemn, acoperită în prelungirea apei acoperişului în patru ape, cu învelitoare de 
şindrilă. Acest tip de locuinţă poate fi întâlnit în prezent la Corna numai la bucătăriile de vară. 

Casa cu două camere şi cămară, construită pe temelie supraînălţată; este tipul cu 
cea mai mare frecvenţă, atât în Roşia Montană, cât şi în Corna; de-a lungul faţadei 
principale se desfăşoară târnaţul. La unele exemplare se întâlneşte filigoria (casa 721, 
Corna). Accesul din curte se face prin intermediul unei scări monumentale, amplasată fie la 
mijlocul târnaţului, fie lateral, în capătul acestuia; scara este deseori protejată de intemperii 
prin prelungirea apei acoperişului sau de un acoperiş independent. Acest tip de scară, 
element caracteristic al arhitecturii din zonă, poate fi principalul suport pentru decorul 
faţadei, find prevăzută cu stâlpi sculptaţi şi balustrade traforate. La unele case, în pivniţă 
este amenajat un „jomp” – bazin cu apă necesar spălării măcinişului aurifer de la şteampuri. 
Asemenea „jompuri“ sunt amenajate în gospodăriile nr. 407, nr. 1230, nr. 1238 din Ţarina – 
Roşia Montană şi nr. 697, nr. 720, nr. 721 din Corna. Intrarea în pivniţa ,,cu jomp“ se făcea 
dinspre una dintre faţadele înguste sau din stradă. Pivniţele de mari dimensiuni sunt 
construite pentru spălarea minereului aurifer, mai ales pe timpul iernii. 

Casa cu filigorie – este un tip de locuinţă mai puţin întâlnit în prezent; în trecut 
filigoria era mai ales o „marcă“ prin care proprietarul se distingea în cadrul comunităţii. Într-
un mediu cosmopolit cum este cel din Roşia Montană era firesc ca proprietarii de mină şi 
şteampuri aurifere să-şi evidenţieze poziţia socială aparte prin elementul cel mai vizibil din 
gospodărie – casa. Un exemplu concludent în acest sens este casa nr. 721 din Corna, 
cunoscută sub numele de „casa cu filigorie“, construită în anul 1830. Fără să opereze 
transformări esenţiale ale planului (casa tipică cu două încăperi, cămară şi târnaţ), s-a 
adăugat filigoria – un fel de balcon, dispus central pe faţadă, cu acoperiş independent, în 
două ape şi scară de acces protejată prin prelungirea pantei acoperişului. Casa construită 
din lemn, pe un soclu înalt de piatră, cu acoperişul în patru ape, are aspectul unui ,,conac“ 
atât prin proporţii, cât şi prin decorul îngrijit al filigoriei. 

În afara acestor tipuri tradiţionale de locuinţă, pe care le găsim în toată zona Munţilor 
Apuseni, în Roşia Montană întâlnim tipuri mai puţin obişnuite în lumea rurală moţească: 
clădiri cu două niveluri având la parter anexe, spaţii comerciale sau ateliere meşteşugăreşti, 
construite din piatră, cărămidă, sau piatră şi lemn, caracteristice micilor târguri şi spaţiilor 
urbane. Interesant este că uneori parterul caselor de tip urban cu două niveluri, păstrează 
planul locuinţei tradiţionale: două camere cu intrări separate din verandă (vechiul târnaţ 
închis cu geamuri) şi cămară, a cărei poziţionare poate fi variabilă - în spatele încăperii de 
locuit sau în capătul verandei (poziţionarea tradiţională) În genere, evoluţia planului locuinţei 
s-a făcut prin adăugarea altor încăperi la nucleul tradiţional, cu rol de spaţii de locuire, 
depozitare sau preparare a hranei, în funcţie de necesităţile şi posibilităţile economice ale 
familiei. Adăugarea altor încăperi şi modificarea târnaţului tradiţional a dat naştere unor case 
cu plan în formă de L. Modificări a suferit de asemenea aspectul general al locuinţei, prin 
înlocuirea, în sec. al XIX-lea, a acoperişului în patru ape cu cel în două ape cu fronton 
triunghiular, cu sau fără pinion, de influenţă germană. Un tip de acoperiş mai special, de 
influenţă maghiară, este acoperişul cu apa frântă, reluat la casele care se construiesc în 
prezent, deoarece este mai adecvat cantităţii mari de precipitaţii caracteristice zonei. 
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Transformarea locuinţei tradiţionale din Roşia Montană a început mai devreme decât 
în zonele învecinate, reflex firesc al unei ocupaţii aducătoare de prosperitate, care implica şi 
un nivel mai mare de reprezentativitate socială şi anume mineritul aurifer. Majoritatea 
clădirilor cu aspect urban, având decoraţii inspirate de stilurile arhitectonice europene la 
modă, aparţin celei de-a doua jumătăţi a sec. al-XIX-lea. O serie de elemente decorative, ca 
de exemplu grilajele de fier forjat de la ferestre, cu motive florale occidentale, erau aduse de 
la Viena sau erau confecţionate la comanda proprietarului în ateliere urbane transilvănene, 
de meşteri specializaţi. Un tip mai special de decor sunt stucaturile ce reprezintă, în 
compoziţii diverse, însemne profesionale (Anexa E, Foto 8). 

Anexele gospodăreşti. Ansamblul gospodăresc din Roşia Montană şi Corna 
ilustrează prin modul de organizare şi prin dimensiunea construcţiilor modul de viaţă al 
locuitorilor, marcat mai ales de principala ocupaţie care era mineritul, dar şi de practicarea 
agriculturii şi creşterea animalelor. 

Construcţiile economice care compun ansamblul gospodăriei sunt: grajdul cu sau 
fără şură, bucătăria de vară, prevăzută deseori cu cuptor pentru copt pâinea, coteţul pentru 
porci şi pentru găini, de dimensiuni modeste. Cele mai frecvente sunt grajdurile pentru 1-2 
vaci, cu sau fără şură, amplasate mai ales în zonele marginale ale localităţii sau risipite în 
zona sălaşelor. Bucătăria de vară este o construcţie independentă, din lemn, cu o singură 
încăpere, care adăposteşte de cele mai multe ori cuptorul de pâine (casa nr. 720, 721 – 
Corna) situat pe peretele opus intrării. 

În Roşia Montană întâlnim toate construcţiile administrative şi de agrement specifice 
unei localităţi transilvănene prospere. Acestea sunt grupate, atât cât permite configuraţia 
aşezării, dependentă de relieful accidentat, în centrul civic al localităţii. Clădirile de utilitate 
publică se remarcă prin monumentalitate şi grija pentru aspectul faţadelor, decorate cu 
elemente inspirate de arhitectura urbană de sorginte ocidentală. Motivele decorative sunt 
mai ales neoclasice şi baroce, pătrunse probabil în zonă pe filieră austriacă. Materialul de 
construcţie preponderent îl constituie piatra şi cărămida, ceea ce confirmă situaţia 
economică prosperă a comunităţii din Roşia Montană, până către mijlocul sec. al-XX-lea. 

Fosta Primărie, datată 1896, amplasată în Roşia Piaţă, este transformată în prezent 
în brutărie; este o clădire cu plan în L, pe două niveluri, amplasată pe o terasă artificială 
construită cu 2 m mai sus de nivelul străzii, dominând în felul acesta intrarea în piaţa satului; 
clădirea impresionează prin proporţii, decoraţia clasicizantă şi porticul cu coloane pe baze 
prismatice. 

Şcolile confesionale, ca şi cele etnice, au exprimat structura de populaţie a 
localităţii. Ele sunt amplasate în apropierea centrului civic format de piaţa principală: şcoala 
maghiară (casa nr. 392) şi şcoala germană. Dovada bunei convieţuiri inter-etnice şi 
interconfesionale a populaţiei din Roşia Montană sunt şi cele cinci biserici care domină satul: 
biserica catolică, greco-catolică, ortodoxă, unitariană şi reformată. 
 
5.1.4 Materiale şi tehnici de construcţie 

Materialele de construcţie sunt cele obişnuite în zona Munţilor Apuseni, aflate la 
îndemână în mediu: piatră, lemn, pământ, paie. În satul Roşia Montană, mai puţin în Corna, 
s-au folosit şi materiale de construcţie de factură industrială, mai puţin utilizate în alte sate 
ale zonei: cărămida, piatra pentru pereţii locuinţei, ţigla, tabla, cartonul asfaltat pentru 
învelitori. 

Tehnicile de construcţie şi cele de decorare a faţadelor sunt cele caracteristice 
mediului rural transilvănean, dublate în prezent, de tehnici preluate din mediul urban. 

Pentru construcţia temeliei (fundaţiilor) s-a utilizat piatra de carieră legată cu 
mortar de lut, var sau ciment. Fundaţia are o adâncime cuprinsă între cca 0,60 - 0,80 m sau 
mai mult, la casele pe două niveluri. Soclul înalt, din zidărie de piatră sau cărămidă, poate fi 
tencuit sau nu. În general la construcţiile mai vechi (din prima jumătate a sec. al XIX-lea), 
soclul rămâne netencuit, finisarea acestuia fiind o influenţă urbană mai recentă. 

Dintre materialele de construcţie tradiţionale folosite pentru construirea pereţilor, 
cel mai des sunt folosite piatra şi lemnul. 

Lemnul este folosit sub forma bârnelor (brad, fag, gorun), realizarea construcţiilor 
făcându-se în tehnica blockbau (dispunere în cununi orizontale), caracteristică unei arii 
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foarte largi a arhitecturii vernaculare; bârnele de lemn, rotunde, s-au folosit la casele mai 
vechi, pe când cele cioplite din bardă sau fasonate îngrijit, în patru laturi, s-au utilizat la 
casele mai noi. Încheietura bârnelor la colţurile construcţiilor se făcea în ,,cheotoare dreaptă 
sau dulgherească“ sau în „coadă de rândunică“, ceea ce permitea o etanşeizare mai bună. 
Pereţii din lemn sunt netencuiţi la exterior la casele mai vechi, sau tencuiţi la casele mai noi, 
tencuiala de pământ galben aplicându-se peste un strat de nuiele de alun crăpate în două şi 
bătute cu partea rotundă spre interior, în diagonală (cercuit), fixate pe bârnă cu rol de priză. 
Un sistem arhaic de aplicare a tencuielii constă în fixarea unor cuie de lemn în bârne pentru 
a susţine mortarul (casa nr. 259 din Roşia Montană). În interior, spaţiile dintre bârnele care 
alcătuiesc pereţii sunt umplute cu un amestec de pământ galben şi apă, peste care se aplică 
tencuiala; pereţii se finisează în alb, prin văruire aplicată peste tencuială. 

Piatra a fost des utilizată pentru construirea pereţilor locuinţei; s-a folosit piatra de 
carieră cioplită sau fasonată, fie clădită fără liant (zidărie uscată), fie cu liant de lut sau de 
var. Pereţii din piatră, de grosimi considerabile, sunt tencuiţi atât în interior, cât şi în exterior. 
Constatăm o mai mică frecvenţă a folosirii pietrei pentru construirea spaţiilor de locuit; piatra 
este utilizată mai ales pentru spaţiile cu funcţie economică sau de depozitare. Explicaţia 
constă în neadecvarea climatică a materialului. Piatra este însă folosită frecvent la ridicarea 
construcţiilor de utilitate publică, a bisericilor şi construcţiilor funerare, a porţilor 
monumentale de la intrarea în gospodărie. Menţionăm că în cele două sate cercetate, 
materialele de construcţie care intră în compoziţia pereţilor pot fi mixte, în genere combinaţii 
de piatră (pentru soclu) şi cărămidă, piatră şi lemn, lemn şi cărămidă, materialul durabil 
folosinduse la parter şi pentru construirea pivniţelor. 
 

Materialele folosite pentru construirea acoperişului sunt lemnul pentru şarpantă şi 
diverse materiale pentru învelitori; forma cea mai veche a acoperişului este cea cu patru ape 
(pante) repezi, existând însă şi acoperişuri mai noi, cu două pante şi timpane înfundate cu 
scânduri sau tencuite şi decorate cu stucaturi. Şarpanta este construită din lemn, folosindu-
se esenţe uşor de procurat din zonă, ca de exemplu brad, gorun, fag; piesele componente 
ale şarpantei sunt cosoroabele, grinda principală, grinzile secundare – grinzişoare, grinda de 
coamă, căpriorii, leţurile şi contrafisele; şarpantele clădirilor sunt relativ omogene din punct 
de vedere al deschiderii triangulare, caracteristică acoperişului în două şi patru pante cu 
înclinaţie mare, construite pe scaune dulghereşti sau cu ferme. Pentru învelitoare s-a 
întrebuinţat o varietate mai mare de materiale decât se obişnuieşte în satele Munţilor 
Apuseni, unde vreme îndelungată materialele de bază pentru învelitoare au rămas paiele. În 
prezent acest tip de învelitoare este întâlnit rar, folosit numai pentru acoperirea anexelor 
(gospodăria nr. 1256 – Ţarina, Roşia Montană). La realizarea învelitorii din paie tehnica 
folosită este cea tradiţională: se folosesc paie lungi de secară, aşezate în strat gros de cca 
70 cm, deasupra căruia se punea un strat de crengi de mesteacăn (cloambe), menit să 
asigure rezistenţa în faţa vânturilor puternice. Procedura se repeta, alternând stratul de paie 
cu cel de cloambe până se ajungea la capătul extrem al căpriorilor, unde se adăuga un ultim 
strat, fixat printr-o cruce de lemn cu rol apotropaic, dar şi practic (împiedica pătrunderea 
apei, protejând acoperişul); învelitoarea este durabilă dacă se împrospătează din 10 în 10 
ani. Cei mai buni cunoscători ai acestei tehnici erau meşterii din satul Mogoş. Alt tip de 
învelitoare este cel din şindrilă, folosit la majoritatea caselor din cele două sate şi având 
frecvenţă mare în zonă; lemnul pentru confecţionarea şindrilei este bradul; şindrila avea 
dimensiuni de cca 40 x 9 cm, era simplă, nehorjită, bătându-se pe acoperiş într-un singur 
strat; era fie cumpărată de la târgurile tradiţionale de la Abrud şi Câmpeni, fie era comandată 
la meşteri specializaţi. 

 
5.1.5 Monumente istorice  

Centrul Istoric Roşia Montană cuprinde o serie de clădiri cu semnificaţie istorică 
locală, ce sunt clasate ca monumente istorice. Marea majoritate a acestor clădiri datează din 
secolul XIX şi poartă infuenţe ale stilului arhitectonic al târgurilor din acea perioadă de pe 
cuprinsul imperiului austro-ungar. Toate aceste clădiri au fost inventariate şi elementele lor 
componente au fost documentate în detaliu, în cadrul demersului de conservare a 
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patrimoniului cultural finanţat de către RMGC. Lista monumentelor istorice din Roşia 
Montană este indicată în Anexa C (Ilustraţia 5).  

Studiile de etnografie şi arhitectură din zona Roşia Montană au concluzionat că 
numeroase clădiri din zona Piaţă, Berg, Brazi ilustrează un mod de viaţă specific unui târg, 
pe când cele situate în zona Roşia Centru şi Corna ilustrează un mod de viaţă mai 
tradiţional, specific aşezărilor rurale din munţii Apuseni. Astfel pe de o parte se conturează 
două tipuri de locuire, unul specific locuitorilor implicaţi în activităţile miniere, în vreme ce în 
vecinătăţi se conturează nucleele de aşezare ale lăturenilor, respectiv cei implicaţi în 
activităţi agricole, forestiere şi meşteşugăreşti (tâmplărie, fierărie, etc.). 

Trebuie subliniat acest proces de aculturaţie care s-a petrecut în Roşia Montană pe 
parcursul secolelor XVIII – XX, o mărturie în acest sens fiind mixtura de stiluri arhitecturale şi 
suprapunerea unor tradiţii culturale şi istorice diverse. Această concluzie se bazează pe 
observaţiile directe făcute în teren, pe investigaţiile cu caracter monografic, care au fost utile 
în identificarea unor grupuri sociale (etnice, religioase, ocupaţionale) care vor fi existat 
conturate la nivelul populaţiei locale, diferenţierile de statut fiind dictate de nivelul venitului, 
rangul social, apartenenţa la o anumită congregaţie religioasă, etc. 

Comisia Naţională a Monumentelor din cadrul MCC, prin avizele Nr. 61 din februarie 
2002 şi Nr.178 din iunie 2002, a aprobat instituirea unei Zone Protejate cuprinzînd cea mai 
mare parte a acestor monumente istorice, respectiv 35 de clădiri monument istoric. 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. 

Celelalte şase clădiri monument istoric sunt situate în cuprinsul zonei industriale de 
dezvoltare a Proiectului, nu vor fi afectate direct de acesta. 

Până în prezent RMGC a achiziţionat 14 clădiri monument istoric. 

5.2 Biserici şi cimitire   

Această secţiune prezintă un inventar al Bisericilor şi cimitirelor din Roşia Montană, 
oferind detalii despre semnificaţia şi contextul acestora în cadrul comunităţii. Bisericile sunt 
elemente importante pentru patrimoniul cultural şi exprimă 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. 

Confesiunea creştin ortodoxă este majoritară, ca de altfel pe întreg teritoiul 
României. La Roşia Montană se întâlnesc însă şi o serie de alte confesiuni, precum cele: 
greco-catolică, romano-catolică, unitariană, reformată, baptistă şi penticostală. Această 
diversitate religioasă este o consecinţă directă a diversităţii etnice a grupurilor de populaţie 
străine venite aici pe parcursul epocii moderne. 

Biserica ortodoxă română aparţine bisericii creştine răsăritene, cea de-a doua mare 
confesiune creştină a lumii. Ca şi celelalte biserici creştine răsăritene din Europa de Răsărit, 
Biserica Ortodoxă Română este o biserică autocefală, fiind condusă de un patriarh. Religia 
creştin ortodoxă este confesiunea majoritară a populaţiei româneşti, cu o pondere de peste 
80%. Această pondere înregistrată la nivel naţional, este ceva mai scăzută în zona de 
dezvoltare a Proiectului, datorită apartenenţei îndelungate a a acestei regiuni la imperiul 
austro-ungar. Confesiunile predominante în cadrul acestuia erau cele catolică şi calvină, în 
vreme ce religia ortodoxă era mai puţin agreată de autorităţile imperiale. 

Religia catolică a fost foarte probabil adusă în Transilvania în contextul cuceriri 
maghiare, începând cu secolul al XI-lea.  

În cursul secolului al XVI-lea, în contextul Reformei, o serie de populaţii din 
Transilvania precum saşii (de origine germană), cât şi maghiarii vor adopta noi confesiuni de 
sorginte reformată. Biserica Unitariană se constituie în Transilvania în jurul anului 1570, în 
contextul influenţelor venite dinspre Ungaria. Se estimează că în prezent există cca. 80.000 
de unitarieni în România şi Ungaria. Greco-Catolicii (numiţi şi uniţi), reprezintă o confesiune 
creştină aparte, desprinsă din rîndul ortodocşilor de rit bizantin, care recunoaşte autoritatea 
papei şi nu pe cea a patriarhului ortodox, motiv pentru care mai este numită şi Biserica Unită 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultura 
 

 
Secţiunea 5: Rezultate 

Pagina 62 din 243 

cu Roma. Începuturile acestei biserici în Transilvania se leagă de perioada sfârşitului 
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, unirea cu Roma fiind recunoscută în 
jurul anului 1700. Această confesiune există astăzi şi în vestul Ucrainei, în aşa numita 
regiune Galiţia (Merriam-Webster, 2004). Biserica greco-catolică a fost interzisă de 
comunişti începând cu anul 1948, iar ea a fost restabilită în România abia din 1990, după 
cădera regimului Ceauşescu. Bunurile, proprietăţile şi lăcaşele de cult au fost preluate de 
Biserica Ortodoxă, şi există în prezent litigii între cele două asupra drepturilor de proprietate. 
Această situaţie se întâlneşte şi la Roşia Montană; a existat un litigiu semnificativ asupra 
dreptului de proprietate faţă de unul dintre lăcaşele de cult, disputat de ortodocşi şi greco-
catolici (uniţi). În anul 2004, lăcaşul a revenit Bisericii Greco-Catolice. După 1990 se 
constată în plan religios, în special în Transilvania, un fenoment recent de prozelitism legat 
de cultele neo-protestante (confesiunile baptistă şi penticostală). 

Numărul de biserici din comuna Roşia Montană nu este numai o expresie a 
diversităţii confesionale, dar şi o mărturie a nivelului de bogăţie al minerilor şi proprietarilor 
de mine şi şteampuri din trecut. O figură aparte în rândul acestora va fi fost cu siguranţă 
Mihail Gritta, care strângând o avere considerabilă de pe urma exploatărilor miniere aurifere, 
a ctitorit şapte biserici în Roşia Montană şi în zonele învecinate (Popoiu, Paula (ed.), 2004). 

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 cinci (5) biserici şi o casă de rugăciune. 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.  

 
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, 
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 Două case de rugăciune baptiste. 
 
5.2.1.1 Biserica Ortodoxă din Corna 

Biserica ortodoxă din Corna (Anexa E, Foto 9) este situată în centrul satului, fiind un 
nucleu de structurare a aşezării, conform unui model adesea întâlnit în etnografia 
românească. Turnul clopotniţă şi acoperişul de formă piramidală domină din punct de vedere 
vizual zona şi constituie un element definitoriu al imaginii generale a satului. 

Biserica este într-o stare bună de conservare, având doar un număr redus de 
deteriorări exterioare. Tencuiala exterioară este spartă în mai multe locuri, la nivelul de 
călcare, dar acest fapt nu afectează semnificativ aspectul exterior al bisericii. Deteriorarea 
tencuielii exterioare se poate să fi cauzat infiltrări de apă la interior, dar aceste urme nu sunt 
vizibile de vreme ce în interior, scaunele din partea din spate a bisericii se ridică până la 
înălţimea de 1,5 m.  

Pictura interioară constă într-un tipar aplicat peste o culoare de fundal, atât pe pereţi, 
cât şi pe tavan. Pictura pereţilor acoperă cca. 340 m2, ca şi în cazul celei a tavanului. În 
pronaos există o pictură murală care îi înfăţişează pe Adam şi Eva (suprafaţă aproximativă 
de 8,5 m2). Pictura murală în zona altarului cuprinde zece figuri de sfinţi şi îngeri (suprafaţă 
aproximativă de 45 m2). Tavanul altarului este şi el pictat pe o suprafaţă de cca. 20 m2. 

În completarea decoraţiunii realizate prin pictură murală, există în interiorul bisericii o 
serie de obiecte de cult specifice. 

 
5.2.1.2 Biserica Greco-Catolică din Roşia Montană 

Această biserică din Roşia Montană (Anexa E, Foto 9), cunoscută şi ca având 
hramul Pogorârea Sfântului Duh, a fost construită în 1741 ca şi biserică greco-catolică. În 
1948, ea a trecut în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române, dar după o serie de litigii din 
anii ’90 a revenit sub oblăduirea Bisericii Unite din anul 2004. 

Istoria bisericii se leagă de figura preotului greco-catolic Simeon Balint, prefect al 
legiunilor româneşti ridicate de Avram Iancu la revoluţia de la 1848. Simeon Balint este 
înmormântat în cimitirul bisericii. 

Ziua de prăznuire a hramului este în 8 septembrie, când se serbează “Adormirea 
Maicii Domnului”. Biserica este clasată ca monument istoric (code LMI 2004 AB-II-m-B-
00269).  

Există o serie de obiecte de cult în inventarul bisericii precum: un stindard pentru 
procesiuni religioase, cusut cu fir de argint înfăţişând prohodul lui Iisus Hristos; icoane de 
lemn datând din 1817; şi uşile împărăteşti ale altarului, din stuc aurit, datând de la 1750. 
Pictura interioară şi mobilierul bisericesc urmează canoane comune de ornamentare a 
lăcaşelor de cult otodoxe. 

 
5.2.1.3 Biserica ortodoxă din Roşia Montană 

La exterior, această biserică apare ca fiind într-o stare bună de conservare (Anexa 
E, Foto 9). Totuşi în interior se constată numeroase crăpături (Anexa E, Foto 13), unele 
afectând în mod semnificativ structura clădirii. Foarte probabil crăpăturile se datorază 
puşcărilor din cariera de stat, şi acestea se vor accentua dacă nu se întreprind de urgenţă o 
serie de măsuri de restaurare şi consolidare. Pictura este degradată pe alocuri, datorită 
infiltraţiilor de apă.  

Planul bisericii este foarte asemănător celui al bisericii greco-catolice din Roşia, fiind 
doar cu un metru mai largă în interior şi cu 3 metri mai înaltă decât aceasta. Pictura murală 
din interior este mai complexă (Anexa E, Foto 12), în comparaţie cu cealaltă biserică, 
acoperind o suprafaţă de cca. 885 m2, dar nu există pictură în pronaos. În interiorul bisericii 
există un amvon. Pictura murală din zona altarului a fost refăcută în 1972 de minerul Ioan 
Dumitraş. Uşile împărăteşti ale altarului sunt decorate cu trei rânduri de icoane înfăţişând 
Bunavestire şi pe Sfinţii Apostoli. Amvonul este suspendat de primul pilastru al peretelui 
nordic al clădirii, fiind realizat din cărămidă. Clopotul bisericii datează din 1923. 

Un detaliu aparte este reprezentat de pictura exterioară murală din zona turlei, care 
acoperă o suprafaţă de cca. 34 m2, înfăţişând portretele unor sfinţi. 
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5.2.1.4 Biserica greco-catolică din Corna 

Biserica greco-catolică din satul Corna (Anexa E, Foto 10), este construită în 1841, 
şi este actualmente într-o stare foarte proastă de conservare, existând degradări 
semnificative atât la exterior, cât şi în interior. Tencuiala exterioară lipseşte pe mari porţiuni, 
lasând pereţii dezveliţi intemperiilor, ceea ce determină infiltraţii considerabile de apă în 
interiorul bisericii. 

Interiorul este afectat grav de umezeală, porţiuni din tencuiala tavanului şi a pereţilor 
interiori fiind prăbuşite, iar igrasia fiind foarte vizibilă până la cca. 1 m înălţime pe pereţi. Apa 
a deteriorat şi o seamă de icoane din interiorul bisericii. Dintre obiectele de cult din biserică 
(unele deteriorate parţial) sunt de amintit: altarul pictat şi icoanele, o serie de tapiserii, 
stranele şi alte obiecte de mobilier bisericesc. 

Biserica este foarte greu accesibilă, doar pe o cărare foarte abruptă şi neamenajată, 
ea fiind situată pe vârful unui mic deal. În prezent în biserică se ţin slujbe doar de două ori 
pe lună.  

 
5.2.1.5 Biserica Romano-Catolică din Roşia Montană  

Biserica Romano-Catolică (Anexa E, Foto 10) este construită în 1866, pe un deal 
care domină zona Roşia Piaţă. Biserica se pare că este construită pe amplasamentul unei 
biserici mai vechi, care a fost distrusă în timpul răscoalei lui Horia, Cloşca şi Crişan, la 
sfârşitul secolului XVIII. Împreună cu Biserica Unitariană şi cea Reformată, crează o imagine 
distinctă a zonei istorice superioare a localităţii. Biserica este înconjurată de cimitirul catolic, 
care conţine morminte ale elitei sociale a Roşiei, respectiv monumente funerare specifice 
secolului al XIX-lea, mărturii ale procesului de aculturaţie ce s-a petrecut în această 
comunitate de-a lungul timpului. 

Biserica Romano-Catolică din Roşia Montană este clasată ca monument istoric pe 
Lista Monumentelor Istorice (LMI 2004 elaborată de MCC), fiind situată în Zona Protejată 
centru Istoric Roşia Montană. Pe această listă, clădirea figurează ca şi casă (având codul 
LMI 2004 AB-II-m-B-00308). Biserica pare să fie într-o stare bună de conservare, dar există 
o serie de fisuri majore în structura monumentului. 

Există o serie întreagă de obiecte de cult valoroase în biserică, dar dintre acestea se 
distinge icoana Maicii Domnului cu Pruncul, datând din secolul al XVIII-lea, despre care 
tradiţia spune că ar fi fost dăruită bisericii de însăşi împărăteasa Maria Tereza. 

 
5.2.1.6 Biserica Unitariană din Roşia Montană  

Biserica Unitariană (Anexa E, Foto 10) este construită în 1796, fiind situată în Zona 
Protejată. Biserica pare a fi într-o stare bună de conservare, dar există o serie de deteriorări 
la interior şi exterior, datorate în cea mai mare parte infiltraţiilor de apă (Anexa E, Foto 12 şi 
13). Se constată de asemenea deteriorări ale tencuielii exterioare, cât şi distrugeri ale picturii 
interioare (probabil datorită mucegaiului). 

Există o serie întreagă de obiecte de cult valoroase în biserică, între care se disting 
amvonul, orga, etc., cât şi o parte din pictura interioară, care pare a fi executată cu foiţă de 
aur. 

 
5.2.1.7 Biserica Reformată din Roşia Montană 

Biserica Reformată (Anexa E, Foto 11) a fost construită la începutul sec. XIX şi în 
prezent este într-o stare precară de conservare, fiind afectată tencuiala exterioară, având 
distrugeri structurale la treptele de la intrare şi, la podele şi infiltrări de apă şi mucegai în 
interior, în special în zona amvonului. Alte deteriorări includ o serie de elemente la turnul 
clopotniţei, ferestre sparte sau lipsă, deteriorarea unor porţiuni din învelitoarea acoperiş. 

 
Există o serie întreagă de obiecte de cult valoroase în biserică, dar aceasta în 

prezent nu mai este utilizată pentru servicii religioase, din cauza diminuării numărului 
membrilor congregaţiei. 
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5.2.1.8 Casa de rugăciune baptistă nr. 1 din Corna 
Această casă de rugăciune (Anexa E, Foto 11) a fost construită după 1990, în 

contextul unui semnificativ reviriment al cultelor neo-protestante pe întreg cuprinsul 
Transilvaniei. O posibilă explicaţie asupra existenţei acestor culte se leagă foarte probabil de 
emigraţia românească din America de Nord la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului 
XX, unii dintre emigranţi revenind în ţara şi aducând cu ei acest nou curent religios. 

Este vorba de o construcţie nouă, structurată pe un singur nivel, cu o suprafaţă de 
cca. 63 m2, din care sala propriu-zisă de rugăciune are 50,7 m2. Fiind nouă, clădirea nu are 
deteriorări vizibile, fiind într-o stare bună. În interior există o serie de obiecte de cult. 

 
5.2.1.9 Casa de rugăciune baptistă nr. 2 din Corna  

Această casă de rugăciune baptistă (Anexa E, Foto 11) a fost prima construită, fiind 
o clădire cu un singur nivel, cu o suprafaţă de 28 m2, excluzînd zona de acces de la intrare. 
Fiind nouă, clădirea nu are deteriorări vizibile, fiind într-o stare bună. Casa de rugăciune este 
greu accesibilă, fiind situată excentric faţă de principala cale de acces a satului. Se pare că 
obiectele de cult au fost strămutate în noua casă de rugăciune, dar clădirea nu a fost 
accesibilă cu ocazia inventarului efectuat pentru bisericile din Roşia Montană şi Corna. 

 
5.2.1.10 Casa de rugăciune penticostală din Roşia Montană 

Pereţii casei de rugăciune sunt făcuţi din piatră şi lemn. Structura exterioară nu 
prezintă urme de deteriorare, aceasta fiind într-o stare bună de conservare. Casa de 
rugăciune este o construcţie relativ simplă, cu un singur etaj. În interior există o serie de 
obiecte de cult. 

Există 12 cimitire situate în zona de implementare a Proiectului: 6 în Roşia Montană 
şi 6 în Corna/Gura Cornii.  

Cimitirele din Roşia Montană sunt: 
 un cimitir deţinut de stat (cimitirul comunal) – cimitirul Ţarina; 
 un cimitir al Bisericii Ortodoxe – cimitirul Orlea; 
 un cimitir al Bisericii Ortodoxe – în curtea Bisericii Ortodoxe; 
 un cimitir al Bisericii Greco-Catolice; 
 un cimitir romano-catolic (în zona protejată), 
 un cimitir unitarian (în zona protejată). 

 
În Corna/Gura Cornei există următoarele cimitire: 

 - trei cimitire ortodoxe; 
 - un cimitir greco-catolic; 
 - un cimitir multiconfesional; 
 - un cimitir baptist. 

 
Există şi un număr de cimitire private, care împreună cele prezentate mai sus, 

determină un număr total de 1855 morminte. 
Cimitirele private conţin morminte individuale sau grupuri de morminte, situate pe 

loturi de teren particulare. Două dintre cimitirele din Roşia Montană sunt situate în Zona 
Protejată, alte trei sunt situate în interiorul zonei industriale, iar pentru unul va fi necesară 
relocarea.  

În cimitirul situat în jurul Bisericii Greco-Catolice din Corna, există un număr 
semnificativ de monumente funerare de piatră sculptate (cruci) cu braţe treflate, care 
datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cimitirul ortodox este situat chiar la 
marginea zonei centrale a satului şi conţine un număr relativ mic de morminte, având 
amenajări exterioare din ciment. Luând în considerare faptul că gospodăriile sunt destul de 
răspândite şi destul de greu accesibile în cursul sezonului ploios, autorităţiile au permis de-a 
lungul timpului înmormântarea decedaţilor din respectivele familii, pe loturile de teren pe 
care le deţineau, obicei care se menţine şi astăzi.  
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A fost realizat un inventar pentru fiecare cimitir în parte, proces care a presupus 
cartarea cimitirelor şi a fiecărui mormânt în parte, precum şi redactarea unei fişe de evidenţă 
pentru fiecare mormânt, la care s-au adăugat fotografii. 

5.3 Patrimoniul arheologic 

Această secţiune prezintă patrimoniul arheologic, minier şi industrial de la Roşia 
Montană în baza derulării Programului Naţional de Cercetare “Alburnus Maior”, finanţat de 
către RMGC în conformitate cu prevederile legale, cât şi un inventar al artefactelor aflate în 
cadrul muzeului RoşiaMin.  

Vestigiile arheologice constau în bunuri de patrimoniu mobil arheologic descoperite 
în cursul cercetărilor arheologice de suprafaţă şi subteran, structuri, cât şi alte elemente 
asociate unui context spaţial şi stratigrafic care constituie o mărturie unică, de natură 
ştiinţifică, artistică sau culturală asupra societăţilor antice care le-au creat. Mai mult decât 
atât, acolo unde nu există înregistrări moderne sau acestea sunt incomplete, mărturia 
arheologică este unica posibilitatea de a avea o mărturie legată de populaţia care a trăit într-
un anumit areal.  

Interesul pentru vestigiile antice de la Roşia Montană, s-a manifestat încă din secolul 
al XV-lea. Materialul epigrafic şi sculptural, cunoscut sau descoperit întâmplător, în zona 
exploatărilor miniere de la Alburnus Maior este semnificativ în comparaţie cu aria geografică 
relativ restrânsă din care a provenit. De asemenea este de remarcat valoarea sa, prin 
aportul său documentar în ceea ce reprezintă istoria socială şi economică a provinciei Dacia. 
Aceste piese au constituit obiectul preocupărilor istoriografice încă din vremea umanismului 
târziu, de când datează, dealtfel, primele informaţii referitoare la descoperiri de epocă 
romană din zona Roşia Montană.  

Artefacte romane au fost descoperite întâmplător la Roşia Montană începând din 
secolele XVI – XVII, aşa cum indică o serie de mărturii lăsate de cronicari, anticari sau 
călători străini veniţi în Transilvania cu misiuni politice, militare sau diplomatice. În cursul 
secolelor XIX – XX sunt introduse în circuitul ştiinţific de specialitate o serie de materiale 
provenite din descoperiri întâmplătoare sau din câteva sondaje arheologice. Un tabel 
cronologic asupra tuturor acestor descoperiri făcute la Roşia Montană înainte de anul 2000 
este prezentat în Anexa G.   

De asemenea, toponimele atestate în tăbliţele cerate au provocat o serie de discuţii 
referitoare la evoluţia din punct de vedere urbanistic a centrului economic de la Alburnus 
Maior. Se disting, din acest punct de vedere, două mari direcţii de interpretare. O primă 
modalitate de abordare a acestei problematici tinde să considere că toponimul generic de 
Alburnus Maior acoperă o serie de aşezări permanente sau temporare legate de prezenţa 
coloniştilor iliro-dalmatini specializaţi în extragerea şi prelucrarea primară a minereului 
aurifer. 

O serie de realităţi consemnate de izvoarele epigrafice sunt folosite pentru 
justificarea acestei maniere de abordare. Astfel, menţiunea unui vicus Pirustarum, a 
localităţii Ansium, a unei statio Resculum, formularea K(astellum) Baridustarum, precum şi 
întreaga discuţie purtată asupra localizării lor, dar şi a altor toponime conţinute de tăbliţele 
cerate sau de epigrafele descoperite până în prezent, sugerează adepţilor acestui punct de 
vedere imaginea unui conglomerat de aşezări, de sine stătătoare, cu o conducere şi o 
administraţie proprii, în conformitate cu „sistemul dalmatin” de organizare şi exploatare a 
zăcământului aurifer. 

La polul opus se situează părerea potrivit căreia Alburnus Maior este o structură de 
sine stătătoare, deocamdată cu un statut juridic încă incert, iar toponimele în discuţie sunt 
denumiri de cartiere sau reflectă grupări pe criterii etnice din cadrul unei aşezări unitare. Cert 
este că informaţiile oferite de analiza izvoarelor epigrafice indică o zonă intens populată - 
într-un interval destul de scurt din sec. II p. Chr., dacă este să luăm în considerare datele 
cronologice furnizate de tăbliţele cerate - cu o varietate de nationes, în care elementul iliro-
dalmatin este predominant. Imaginea unei zone intens locuite, cu o dezvoltare ritmică 
progresivă şi cu mari variaţii demografice, surprinsă prin analiza unilaterală a izvoarelor 
epigrafice, l-a făcut pe V. Pârvan să considere zona auriferă o „Californie a antichităţii”, 
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oferind aşezării de la Alburnus Maior o caracterizare istorico-literară de excepţie: „oraş 
californian de civilizaţie internaţională”. 

Este foarte greu de distins, în stadiul actual al cercetărilor – şi cu atât mai dificil va fi 
fost acest lucru înainte de anul 2000 -, care va fi fost statutul aşezării de la Alburnus Maior în 
cadrul juridic al vieţii municipale din Dacia. Până în prezent, nici una din ipotezele avansate 
de diverşi cercetători nu a putut fi pe deplin confirmată. 

Informaţiile despre centrul antic de exploatare a aurului au fost completate, de-a 
lungul timpului, mai ales după conjunctura favorabilă reprezentată de momentul descoperirii 
tăbliţelor cerate, de aproximativ 75 de monumente epigrafice (Anexa G). De cele mai multe 
ori informaţiile despre descoperirea acestora sunt lacunare, locul lor de provenienţă fiind 
relativ cunoscut sau redus doar la o succintă relatare orală. 

Relativ la cercetarea arheologică, trebuie menţionat anul 1983 moment în care, cu 
ocazia unei cercetări arheologice cu caracter de salvare, efectuată de către V. Wollmann, în 
extremitatea de nord-est a masivului Hăbad, în punctul Brădoaia, a fost descoperită o zonă 
sacră romană (sacellum, lucus), cu cca. 25 de altare votive de calcar, întregi şi fragmentare, 
precum şi o parte din postamentele acestora.  

Menţionăm că, deşi zona a fost puternic afectată de exploatarea la suprafaţă a 
zăcământului de aur, până în anul 2000 nu au fost alocate nici un fel de fonduri pentru 
cercetări arheologice, aşa-zisele sondaje pe care unii specialişti le invocă nefiind altceva 
decât activităţi empirice de recuperare a unor materiale, de altfel foarte valoroase, ce au fost 
expuse în Muzeul Aurului din Roşia Montană (muzeul RoşiaMin). 

În lipsa oricăror alte indicii asupra evoluţiei şi faciesului anticului Alburnus Maior, 
imaginea de ansamblu despre sit a fost creionată exclusiv pe baza informaţiilor provenite pe 
cale epigrafică. Datorită acestei situaţii, imaginea despre potenţialul real al zonei a fost 
relativ distorsionată în sensul interpretării posibilului patrimoniu istorico-arheologic pe 
coordonatele unui sit tipic provincial din Dacia romană. Cercetarea arheologică întreprinsă 
începând cu anul 2000 în situl de la Roşia Montană, sau mai bine zis a ansamblului 
arheologic de la Roşia Montană a arătat, încă o dată, care sunt limitele interpretării istorico-
arheologice raportată numai la o singură categorie de surse şi cât de importantă este o 
abordare care să ţină cont de toate aspectele cercetării. 

Programul Naţional de Cercetare “Alburnus Maior”(2001-2006) a început cu un 
studiu de diagnostic arheologic efectuat în cursul anului 2000, de la care s-a plecat în 
dezvoltarea proiectului de cercetare. Concluziile studiului de diagnostic din anul 2000 au fost 
următoarele: 

 Toate siturile arheologice identificate în zona Roşia Montană sunt total sau parţial 
afectate de activităţi umane anterioare sau de o serie de factori naturali; 

 Un program de cercetare arheologică preventivă trebuie organizat înainte de 
începerea exploatării miniere propuse de RMGC; 

 În absenţa unui program coerent şi durabil, implementat imediat după efectuarea 
diagnosticului şi evaluării preliminare, patrimoniul arheologic va fi afectat în mod 
semnificativ. Activităţile curente care afectează constant siturile sunt pe de o parte 
operaţiunile miniere din cadrul exploatării de stat, cât şi permanenta locuire a văii 
Roşiei; 

 Decizia MCC referitoare la patrimoniul arheologic pe de o parte şi proiectul propus de 
cealaltă parte trebuie să reflecte oportunitatea de cercetare şi conservare a zonei, 
care nu a făcut niciodată obiectul unor investigaţii arheologice de amploare; 

 MCC trebuie să nominalizeze un coordonator ştiinţific al programului de cercetare 
pentru patrimoniul cultural, rezultatele acestuia urmând să stea la baza deciziei 
privind activităţile ce se pot desfăşura în zona Roşia Montană; 

 Este necesară crearea în structura RMGC a unui departament specializat de 
patrimoniu prin intermediul căruia să se asigure resursele financiare necesare 
derulării programului de cercetare arheologică preventivă, în conformitate cu 
prevederile legale, cât şi implementarea unui plan de management pentru 
patrimoniul cultural, în viitori ani, pe măsură ce Proiectul va evolua.  
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5.3.1 Structuri arheologice  

Această secţiune prezintă un inventar al construcţiilor de epocă antică şi medievală 
descoperite în cursul cercetărilor arheologice preventive de suprafaţă. Nu au fost 
descoperite structuri din epoca migraţiilor. Orice structură identificată prin sondaje 
arheologice, a fost ulterior cercetată prin săpături arheologice extinse şi a fost evaluată din 
punct de vedere al importanţei sale, cât şi al oportunităţii şi necesităţii conservării şi 
restaurării sale în situ, în conformitate cu Planurile ESMS, Plan M, Plan de management 
pentru patrimoniu cultural. În baza evaluării semnificaţiei şi importanţei istorice şi culturale a 
unei anumite structuri vor fi adoptate măsurile de management strategice necesare. 

Cercetările arheologice de suprafaţă efectuate până în prezent au indentificat în 
marea lor majoritate vestigii arheologice datând din perioada epocii romane (sec. II – III p. 
Chr.), respectiv necropole de incineraţie, zone sacre, un monument funerar, zone de habitat 
şi foarte puţine clădiri. 

 
5.3.1.1 Zone de habitat 

Au fost identificate patru zone de habitat în aria de dezvoltare a Proiectului, localizate 
după cum urmează la: 

 Hop Găuri;  
 Hăbad; 
 Tăul Ţapului; şi 
 Carpeni. 

 
Structuri de habitat - situl Găuri-Hop-Hăbad-Tăul Ţapului  

Zona este amplasată în imediata vecinătate a masivului Cetate (versantul de Sud), 
fiind grav afectată de lucrările miniere desfăşurate aici de-a lungul timpului (prezenţa 
haldelor şi a altor deşeuri de prelucrare primară a minereului aurifer). De asemenea, 
deschiderea carierei miniere de suprafaţă, în 1970, a modificat definitiv configuraţia iniţială a 
terenului şi a distrus iremediabil cea mai mare parte a patrimoniului arheologic din cadrul 
Masivului Cetate şi din vecinătatea acestuia. 

Instituirea, în anul 2001 a Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior a 
prilejuit o abordare de ansamblu a problematicii arheologice specifice sitului Alburnus Maior. 

Cercetarea arheologică de suprafaţă, în cadrul acestui program, s-a desfăşurat în 
zonele prezervate parţial după deschiderea carierei Cetate din anii ‘70, concomitent cu 
cercetarea arheologică subterană. 

Încă din secolul al XIX-lea, perimetrul a devenit cunoscut în literatura istorico-
arheologică drept loc de provenienţă a unei serii de monumente epigrafice, o parte dintre ele 
zidite în gura de acces a galeriei “Ferdinand de Sus”. De asemenea, pe baza unor observaţii 
proprii, efectuate la mijlocul secolului al XIX-lea în Roşia Abrudului şi în zonele limitrofe, 
geologul Fr. Pošepny semnala, în apropierea zonei Găuri, o serie de urme antice, mai precis 
urmele unei necropole romane. 

În ceea ce priveşte zona limitrofă masivului Cetate, descoperirea în 1983 a unui lot 
important de material epigrafic într-un context arheologic denumit de autorul cercetării 
“templu în aer liber–lucus”, a deschis discuţia despre posibilitatea localizării în această zonă 
a unuia dintre nucleele de locuire sau structurile administrative atestate la Alburnus Maior, 
conform “sistemului dalmatin”, respectiv Kastellum Ansium. 

Rezultatele campaniilor arheologice dintre anii 2000–2003 au evidenţiat şi delimitat 
potenţialul arheologic al zonei adiacente zonei Cetate şi firesc, al celei grupate în jurul şi în 
proximitatea urmelor de exploatare minieră antică cercetate în punctul Găuri. Se conturează 
imaginea unui ansamblu arheologic unitar cu elemente care indică forme de habitat 
specifice, o necropolă de incineraţie, arii sacre, posibile trasee de căi de comunicaţie între 
diversele zone de interes, toate în legătură cu punctele de extracţie şi, probabil, de 
prelucrare primară a minereului aurifer de pe versanţii de sud-vest şi vest ai Masivului 
Cetate. 
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În imediata vecinătate a zonei de exploatare minieră (infra, cercetarea arheologică 
subterană) au fost identificate şi cercetate (MNIR, MNUAI) o serie de structuri de habitat 
precum şi urme din reţeaua antică de drumuri. Este vorba de două edificii cu ziduri de piatră 
legate cu pământ, într-o stare de conservare precară (punctele Găuri şi Hop Botar). 
Cercetarea arheologică a evidenţiat prezenţa şi a unei faze timpurii de ocupare a aceluiaşi 
spaţiu în epocă romană, concretizată prin locuinţe de lemn amenajate într-o manieră 
rudimentară (planimetria acestor structuri fiind reconstituită pe baza amprentelor fostelor 
trasee ale pereţilor din lemn). Inventarul arheologic este destul de sărac, fiind unul specific 
zonelor de habitat, respectiv ceramică uzuală, râşniţe, opaiţe, cuie, piroane. 

La sud–est de acestea au fost identificate porţiuni dintr-o reţea de drumuri vicinale 
(cu lăţimea variabilă între 2,60-2,80 m şi 3,40 – 3,55 m).  

Din aceeaşi structură fac parte şi urmele de locuire civilă de pe platoul Hăbad 
Brădoaia, pe proprietatea Oprişa (cercetare MCDR). Deşi în perimetru au fost identificate 
mai multe elemente aparţinând unui complex de clădiri, pentru una dintre ele, autorii 
cercetării atribuie funcţionalitatea de locuinţa civilă (L2 - clădire cu fundaţie de ziduri de 
piatră legate cu pământ, cinci încăperi distincte, două faze distincte de funcţionare, 
dimensiuni: 25,00 m x 9,50 m). Inventarul arheologic provenit din acest obiectiv este destul 
de sărac şi este compus din vase ceramice, două fibule, obiecte de fier. De asemenea, 
complexul de habitat este în relaţie cu o porţiune de drum roman (cu lăţime de 2,00 m), 
identificat în aceeaşi zonă cercetată. Este de menţionat relaţia dintre acest fragment de 
drum şi cel identificat în zona Hop–Găuri. 

De asemenea, cercetarea acestui ansamblu a fost completată de informaţiile oferite 
de investigarea unui alt complex de clădiri cu funcţionalitate civilă, din punctul Tăul Ţapului 
(cercetare MNIR, MJBC). Cercetarea acestui obiectiv a făcut parte din studierea unei arii 
mult mai întinse, cuprinsă între Valea Seliştei şi Valea Nanului, considerând ca punct de 
reper lacul artificial Tăul Ţapului. A fost sondată zona limitrofă a tăului prin secţiuni efectuate 
pe o serie de proprietăţi particulare. Din întreaga zonă doar o arie restrânsă a prezentat 
interes din punct de vedere arheologic. Au fost identificate şi cercetate urmele, reduse la 
fundaţii, ale unui complex de locuire, datat în epoca romană, alcătuit dintr-un corp central, de 
formă rectangulară (16,20 x 13,40 m) şi un altul, probabil o anexă a primului (22,00 x 13,00 
m). Materialul arheologic este destul de sărac, iar elementele constitutive ale acestui 
ansamblu arheologic s-au păstrat în mică măsură.  

Bibliografie 
CCA 2001 (2002), pp. 254-257, no. 182; 261-262, no. 185; 264-265, no. 188; 265-266, no. 
189.  
Alburnus Maior I, 2003, pp. 45-80; 81-122; 123-148. 
 

Structuri de habitat de pe dealul Carpeni 
Dealul Carpeni este situat în zona centrală a actualei localităţi Roşia Montană. Din 

punct de vedere arheologic este zona în care vestigiile arheologice sunt mai abundente, iar 
calitatea acestora, prin gradul de prezervare şi valoarea istorico-arheologică, este aparte. 
Aici a fost presupusă existenţa unei fortificaţii romane. Semnalări interesante ale unor 
obiective arheologice se referă la zona centrală a platoului, cunoscut sub numele 
“Bisericuţă”. Deşi descoperirile făcute aici (piese epigrafice, material tegular) au fost amintite 
de mai multe ori în literatura de specialitate, informaţiile sunt destul de imprecise. 
Menţionarea unor materiale provenind dintr-o clădire cu instalaţie de hypocaust a fost făcută 
succint în mai multe rânduri. De cele mai multe ori materialul tegular descoperit aici a fost 
pus în legătură cu prezenţa legiunii XIII Gemina la Alburnus Maior, fără a fi cunoscute 
exemplare ştampilate. Cercetări arheologice recente (2000-2003, MNIT) de pe Dealul 
Carpeni au evidenţiat elemente de habitat şi o zonă funerară, respectiv locuinţe şi două 
grupuri de morminte, iar în zona nord-vestică a dealului şi două edificii prevăzute cu 
instalaţie de hypocaust - edificiul E 2 situat în zona centrală a platoului şi edificiul E 1, 
localizat în extremitatea sud-estică. Semnalările anterioare indică descoperiri care pot fi 
localizate în zona nordică a masivului, pe proprietatea familiei Bădău şi în zona actualului 
stadion, precum şi în partea sudică a dealului. În acest context trebuie menţionat faptul că în 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultura 
 

 
Secţiunea 5: Rezultate 

Pagina 70 din 243 

anii ’50 prin construirea actualului stadion, precum şi în anii ’70 prin construirea unui bloc de 
locuinţe în zona nordică a Dealului Carpeni, integritatea sitului a fost afectată. 

Stabilirea unor relaţii cronologice sau funcţionale între cele trei puncte cercetate 
arheologic sunt greu de realizat. Dificultăţile constau în faptul că, pe de-o parte, în actualul 
stadiu al cercetărilor, nu deţinem date privitoare la reţeaua de drumuri din zonă, iar pe de-
altă parte, conformaţia terenului din zona estică a dealului a fost modificată de depozitările 
de steril rezultate din activităţilor miniere moderne, fapt care a îngreunat atât cercetarea de 
teren, cât şi evalarea unor rezultate. De asemenea cea mai mare parte a dealului este astăzi 
împădurită. 

Putem vorbi de o relaţionare a edificiilor E 1 şi E 2 întrucât ambele au fost prevăzute 
cu instalaţii de hypocaust, construite din material tegular marcat cu ştampila legiunii XIII 
Gemina, tehnica de construcţie a zidurilor fiind, de asemenea, similară (ziduri legate cu 
mortar şi tencuite). Se poate argumenta o contemporaneitate, cel puţin parţială, a clădirilor, 
durata lor de funcţionare fiind diferită. Edificiul E 1 a avut o singură fază constructivă, 
neputând fi sesizate din punct de vedere arheologic reparaţii prea importante. 

În cele două clădiri a fost descoperită o cantitate impresionantă de cărămizi, tegulae 
şi tegulae mammatae, mai rar imbrices sau tubuli. Din toate materialele tegulare ştampilate, 
incluse în discuţia noastră, s-au păstrat fragmente destul de mici, motiv pentru care 
departajarea pe categorii a putut fi realizată doar sporadic, doar în cazurile în care a putut fi 
determinată grosimea exemplarului! Materialele în discuţie au fost descoperite în nivele de 
dărâmătură, motiv pentru care nu putem obţine informaţii suplimentare privind datarea 
acestor tipuri de ştampile. 

Topografia arheologică a Dealului Carpeni indică existenţa unor elemente de habitat 
în zona vestică şi a unor edificii de cult (?) sau atestări ale unor colegia (?) în partea nordică 
şi în cea sudică. În zona centrală şi estică sunt amplasate clădiri cu hypocaust E 1, E 2. 
Funcţionarea acestor edificii poate legată de activităţi administrative, fiscale ale zonei 
miniere sau de alte activităţi publice. Demersurile ulterioare vor stabili dacă în această zonă 
poate fi localizată camparea unor efective legionare despre care în acest moment ştim că au 
participat la activităţi de construcţie, cel puţin în prima jumătate a secolului II p. Chr. 
Descoperirile de echipament militar din aceste clădiri pot constitui doar indicii în acest sens. 

De asemenea, în extremitatea de vest a dealului Carpeni a fost pusă în evidenţă o 
altă zonă funerară (fiind cercetate opt morminte romane de incineraţie), precum şi structuri 
de locuire civilă, modeste, datând din aceeaşi epocă. 

Pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate între anii 2000-2003, zona Dealului 
Carpeni a fost desemnată ca zonă de rezervaţie arheologică. 
 
Anexa E, Foto 16 
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5.3.1.2 Zone sacre 
Au fost identificate două zone sacre în aria de dezvoltare a Proiectului: 

 Hăbad Brădoaia şi 
 Valea Nanului 
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Zona sacră de la Hăbad Brădoaia 
Săpăturile efectuate pe platoul Hăbad-Brădoaia au confirmat existenţa zonei sacre, 

care fusese sondată arheologic în 1983-1984 de către V. Wollmann. Cercetarea realizată de 
echipele MCDR şi IAIAC, în campania din 2001 pe proprietăţile Bisericii Greco-Catolice şi 
ale familiei Oprişa, a pus în evidenţă existenţa a şapte clădiri de epocă romană, precar 
conservate (în anumite cazuri traseele originale ale zidurilor fiind surprinse numai pe baza 
amprentei), foarte probabil de lemn, cu fundaţia de piatră legată cu pământ, precum şi o 
porţiune din drumul ce străbătea zona în epocă romană.  

Una dintre clădiri, de formă absidată, este întâlnită atât în Dacia romană, cât şi în 
Imperiu. În Dacia, asemenea clădiri sunt întâlnite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
Porolissum şi Germisara. Acestea au fost interpretate drept temple sau, mai nou, chiar drept 
sedii de collegia. În cazul construcţiei de pe Hăbad oricare din cele două funcţionalităţi este 
posibilă, având în vedere inscripţiile descoperite. 

O altă clădire este conturată de trei ziduri care descriu un plan ce poate fi interpretat 
ca fiind similar celui al unui templu clasic. Edificiul avea formă dreptunghiulară, fiind orientat 
cu latura lungă pe direcţia nord-sud. Zidul perimetral închidea probabil o curte. Altarele 
epigrafice (găsite în situ) din curtea templului sunt orientate spre est, conform canoanelor 
(Vitruvius IV, 5, 2). Asemenea planuri de temple sunt întâlnite şi în alte centre din Dacia 
romană. Despre alte trei ipotetice clădiri (s-a păstrat doar câte un zid la extremităţile de nord 
şi vest ale platoului) nu se pot face consideraţii pertinente datorită stării precare de 
conservare. Nu este exclus însă, ca una din aceste clădiri să fi aparţinut beneficiarilor 
consulari atestaţi în inscripţiile descoperite pe platoul Hăbad.  

Potrivit autorilor cercetării este vorba deci, atât de o zonă sacră, cât şi de o structură 
de habitat, poziţionate de o parte şi de alta a drumului. Au fost descoperite 4 altare votive 
epigrafe, fragmente de altare, ceramică (amfore, ulcioare, opaiţe, oale, ceşti, castroane), 
piese metalice (piroane, pumnal fragmentar, fragment de târnăcop, bardă cu manşon de 
înmănuşare), fibule fragmentare (de bronz şi de fier). 

De asemenea, pe proprietatea Vasinca, la cca. 100 m vest de platoul Hăbad, a fost 
identificată şi cercetată o posibilă zonă sacră (5 altare votive, dintre care trei epigrafe). 

Bibliografie 
IDR III/3. 
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Zona sacră din valea Nanului 
Zona este delimitată la nord şi est de albia pârâului Găuri, iar la vest de creasta 

dealurilor de pe malul drept al văii Nanului. Punctul extrem sudic al zonei este marcat de 
drumul comunal Roşia-Tăul Ţapului-Sălişte-Abrud. Din acest perimetru, desfăşurat pe o 
suprafaţă relativ mare, se detaşează microzona geografică de la est de valea Nanului, 
cunoscută din harta Pošepny sub denumirea de Curisiul Monului. Din punct de vedere 
geologic, dealurile, cu altitudinea maximă de 815 m, au aceeaşi origine vulcanică asemeni 
perimetrului minier Cetate. În afara celor două râuri menţionate, în zonă există două-trei 
locuri cu izvoare cu debit permanent de apă.  

Zona nu este locuită, circa 45% din suprafaţă fiind acoperită astăzi de pădure de 
foioase. Terenurile sunt folosite ca loc de păşune şi fâneaţă; pe zone mici din terenurile de 
păşune au fost amenajate terase pentru culturi agricole. Pe o astfel de terasă, pe 
proprietatea Szekely, au fost descoperite în anul 1936 cinci altare votive (IDR III/3, nr. 388, 
399, 400, 403, 409). 

Întreaga zonă este străbătută în subteran de galerii de mină: astfel, pe conturul nord-
estic al perimetrului cercetat se află intrările în două galerii de exploatare importante de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea: Miskolcs şi Ferdinandul de Jos. De altfel, halde vechi de steril, 
de dimensiuni uneori impresionante, acoperite cu vegetaţie, sunt vizibile pe întreaga arie. 

Cercetările arheologice au dus la descoperirea a patru edificii de cult (temple), pe 
proprietăţile Dalea (cercetare IAB), Szekely, Tomuş, Drumuş (cercetare CPPCN/INMI). Este 
vorba despre edificii, cu o organizarea a spaţiului tipică templelor din lumea greco-romană, 
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construite din ziduri de piatră legate cu pământ, precar conservate. Aceste edificii, aparent 
modeste, cu un caracter specific arhitecturii sacre în Dacia, integrează situl în cadrul larg 
provincial, din punct de vedere al manifestărilor religioase. Cercetarea arheologică în cadrul 
acestor obiective a dus la îmbogăţirea corpusului epigrafic al Roşiei Montane cu 35 de altare 
votive întregi şi fragmentare dedicate principalelor divinităţi din panteonul greco-roman, 
precum şi divinităţilor locale specifice. Cantităţi relativ mari de lemn carbonizat, mai ales în 
apropierea zidurilor certifică suprastructura de lemn a edificiilor. 

În apropierea acestei zone sacre, pe proprietăţile Drumuş şi Szekely a fost 
identificată o zonă funerară. Aici au fost cercetate patru morminte romane de incineraţie, 
deranjate de intervenţii ulterioare. În afara acestor puncte de interes arheologic restul 
cercetărilor nu au mai evidenţiat existenţa vestigiilor arheologice. 

Bibliografie 
IDR III/3. 
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5.3.2 Elemente de arheologie funerară 
În perioada romană, în secolul II-III, pentru provincia Dacia 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. 

 
5.3.2.1 Necropole 

Au fost identificate cinci necropole şi două zone funerare în aria de dezvoltare a 
Proiectului: 

 Hop-Găuri; 
 Zona funerară Carpeni; 
 Tăul Corna; 
 Jig-Piciorag; 
 Ţarina; 
 Pârâul Porcului-Tăul Secuilor;  
 Zona funerară valea Nanului. 

 
Necropola romană de incineraţie de la Hop-Găuri 

Toponimul Hop se referă la două coline din zona Găuri şi a lacului artificial Tăul 
Găuri. Necropola este situată în partea dreaptă a drumului care vine dinspre Roşia către 
cariera de suprafaţă “Cetate”. Surse documentare şi cartografice din secolul al XIX-lea oferă 
indicii pentru localizarea în apropierea galeriei Deak Ferencz a unei necropole romane. De 
asemenea, în legătură cu această necropolă trebuie pus, fără îndoială şi monumentul 
funerar circular din punctul Basil Cozma, cercetat în campania din anul 2002.  

În perioada de diagnostic din campania anului 2000 au fost identificate şi cercetate 4 
morminte de incineraţie. În anul 2001 a început cercetarea sistematică a acestui obiectiv de 
către un colectiv din cadrul Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia. Au fost cercetate integral, 
împreună cu cele din anul 2000 un număr de 169 de complexe funerare de incineraţie 
(publicate preliminar în cadrul primului volum din seria monografică Alburnus Maior). În anul 
2002 au fost reluate - de către un colectiv de la Muzeul Naţional de Istorie a României - 
săpăturile arheologice în zona Hop, pe panta inferioară vestică a dealului, fiind cercetate alte 
86 de complexe cu caracter funerar (81 morminte de incineraţie, 5 complexe cu o 
funcţionalitate incertă).  

Mormintele cercetate între 2000-2002 sunt împărţite în două categorii distincte – 
morminte de incineraţie cu ardere pe loc şi morminte de incineraţie la ustrina (în care 
arderea cadavrului s-a produs într-un loc care nu coincide cu mormântul propriu zis). Sunt 
luate în considerare anumite criterii de diferenţiere între aceste morminte precum 
dimensiunile gropii, resturile de la patul funerar, structuri şi amenajări exterioare ale gropilor 
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mormintelor, prezenţa urnelor funerare sau a cistelor de piatră. Din acest punct de vedere, o 
posibilă tipologie preliminară bazată pe aceste aspecte indică: 

a) Morminte cu resturile cinerare depuse direct în groapă, fără separarea osemintelor 
cremate de reziduurile arderii. În acest tip se înscriu majoritatea mormintelor cercetate, 
indiferent dacă este vorba de varianta cu ardere pe loc sau cu ardere la un rug amplasat în 
altă parte. Gropile mormintelor sunt exclusiv de formă rectangulară, dimensiunile şi 
adâncimile la care au fost identificate fiind variabile. Resturile cinerare au fost descoperite 
împrăştiate pe fundul gropilor sepulcrale. Peste aceste resturi era depus inventarul, după 
care complexul funerar era sigilat. 

b) Morminte cu resturile cremaţiei depuse în diverse tipuri de recipient. Au fost 
descoperite patru morminte încadrate în acest tip. Este vorba de morminte în care resturile 
cremaţiei, după un tratament de îndepărtare a rezidurilor arderii (cărbune şi cenuşă, 
elementele de mobilier funerar primar) sunt depuse în cistae de piatră sau în urne ceramice. 

 c) Complexele cu funcţionalitate incertă sunt reprezentate de gropi de mici 
dimensiuni şi cu adâncimi reduse, care sunt amplasate în apropierea unor morminte. Sunt 
săpate în pământ şi au de obicei o formă circulară. În două dintre ele a fost constatată 
prezenţa unor obiecte ceramice şi a unor fragmente de sticlă. 

Prezenţa structurilor şi amenajărilor exterioare gropilor mormintelor este atestată şi în 
această necropolă, de la forma simplă a ringului de piatră la cea complexă a incintei 
funerare. Astfel, în necropola din Hop au fost descoperite trei incinte funerare.  

Inventarul mormintelor este destul de sărac şi constă în piese ceramice de diferite 
forme, dimensiuni şi funcţionalităţi (cupe, ulcioare, opaiţe), recipiente de sticlă (unguentarii) 
şi obiecte de metal (accesorii vestimentare). 

În urma analizei preliminare a materialului arheologic provenit din complexele 
cercetate (monede, ceramică sau alte tipuri de artefacte cu potenţial de datare) se distinge 
faptul că necropola din punctul Hop-Găuri, a funcţionat ca spaţiu funerar în secolul II p. Chr., 
fiind vizibilă o anumită dinamică a înmormântărilor în timpul domniei împăraţilor Hadrian 
(117-138) şi Antoninus Pius (138-161). 

Cercetarea acestui obiectiv a făcut parte din investigarea unei arii mult mai întinse, 
cuprinsă între Valea Găurilor şi Corna Sat, care nu a indicat prezenţa unor alte vestigii 
arheologice, cu excepţia unui amplasament de şteamp din perioada interbelică. 

Bibliografie 
CCA 2001 (2002), pp. 210–211, no. 173,3. 
CCA 2002 (2003), pp. 254–256, no. 182. 
Alburnus Maior I, 2003, pp. 193–251; 501-505; 505-507. 
CCA 2002 (2003), pp. 105–106, no. 63. 
Alburnus Maior II, 2005. 
 

Zona funerară de pe dealul Carpeni 
Vezi secţiunea 5.3.1.1.2. 

 
Necropola romană de incineraţie de la Tăul Corna 

Zona din vecinătatea Tăului Corna era cunoscută în sursele documentare ca locul de 
provenienţă al unor piese epigrafice şi de arhitectură funerară încă de la începutul secolului 
al XIX-lea. Trebuie spus faptul că zona necropolei va fi fost foarte probabil afectată de 
lucrările de construcţie şi întreţinere a lacului artificial cunoscute încă din secolul al XVIII-lea, 
iar în cursul secolului XX de anexele gospodăreşti şi grădinile diverşilor proprietari.  

În cursul campaniei de cercetări arheologice preventive din anul 2002 a fost 
investigată zona situată la vest şi sud de Tăul Corna, respectiv proprietăţile Dumitraş Ioan, 
Furdui Petru, Jurcă Letiţia, Golgoţ Beniamin, respectiv o suprafaţa totală cercetată de cca. 
7.000 mp, reuşindu-se astfel să se cerceteze în jur de 95% necropolă, restul de 5% fiind 
inacesibilă pentru cercetare sau distrusă de intervenţii moderne. 

Au fost descoperite şi cercetate 324 complexe funerare. În general, gropile 
sepulcrale sunt arse, iar resturile cremaţiei (cărbune, cenuşă şi oase calcinate) sunt depuse 
pe fundul gropii sepulcrale. Gropile mormintelor sunt în general simple, de formă 
rectangulară, deşi este prezentă, într-o proporţie redusă şi varianta de groapă în trepte (în 
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cazul mormintelor de tip bustum). O parte dintre morminte beneficiază de amenajări 
exterioare (ring). De asemenea, este constatată prezenţa unei incinte funerare realizate într-
o manieră foarte de rudimentară. Rar, sunt constatate elemente de arhitectură funerară (lei 
funerari). Inventarul prelevat constă: din opaiţe, vase de sticlă, fragmente de ceramică 
provincială, cuie de fier, monede, piese de arhitectură funerară – lei funerari sau alte 
fragmente de monumente figurative). În urma analizei preliminare a materialului arheologic 
provenit din complexele cercetate (monede, ceramică sau alte tipuri de artefacte cu potenţial 
de datare) se distinge faptul că necropola de la Tăul Cornii, a funcţionat ca spaţiu funerar în 
secolul II p. Chr. 

În acelaşi timp a fost cercetată toată zona ocupată de actuala localitate Corna. 
Rezultatele cercetării au evidenţiat faptul că, în afara prezenţei necropolei romane de 
incineraţie, poziţionată dealtfel excentric şi în relaţie cu masivul Cârnic, zona începe sa fie 
ocupată de structuri de habitat cel mai devreme în perioada habsburgică. 

Notă: rezultatele cercetării arheologice referitoare la Necropola Tăul Cornei se afla 
într-un stadiu avansat de prelucrare în vederea publicării monografice, în cursul anului 2006. 

Bibliografie 
CCA 2002 (2003), p. 92-104. 

 

Necropola romană de incineraţie de la Jig-Piciorag 
Au fost identificate şi cercetate integral un număr de 34 de complexe funerare plane 

şi tumulare. Obiectivul este localizat la sud-vest de masivul Jig, pe proprietăţile Gomboş 
Artemiza şi Bara Marcela. Majoritatea complexelor funerare sunt morminte cu ardere pe loc 
(tip bustum), cu orientarea predilectă NV-SE. În ceea ce priveşte tipul de groapă, 29 de 
morminte sunt cu groapă simplă, albiată, iar cinci cu groapă în trepte. De asemenea, cinci 
dintre morminte beneficiază de amenajări exterioare prezervate (ring). Mai mult de jumătate 
dintre complexele funerare au fost perturbate ulterior. Datorită acestui fapt, piesele care au 
format atât mobilierul, cât şi inventarul iniţial al mormintelor se înscriu în categoria pieselor 
comune (recipiente ceramice, piese numismatice precar conservate, ilizibile, precum şi 
fragmente metalice foarte corodate despre a căror funcţionalitate nu putem, deocamdată, 
face precizări). La mormintele cercetate se constată lipsa totală a obiectelor de sticlă.  

Necropola romană din punctul Jig - Piciorag se află în relaţie cronologică de 
contemporaneitate şi succesiune faţă de un alt obiectiv cercetat. Este vorba despre un 
perimetru dedicat exploatării şi prelucrării minereului. Elementele constitutive ale 
ansamblului constau într-o structură constructivă, foarte precar conservată, cu ziduri 
perimetrale şi compartimentări distincte. Orientarea generală a construcţiei este NE-SV. 
Lipsesc elemente din elevaţie şi din structura de acoperire. Prezenţa unor complexe în 
legătură cu activitatea de extracţie a minereului (canale, urme de extracţie prin foc), precum 
şi existenţa complexelor în legătură cu activitatea de prelucrare a minereului (mojare, vatră 
de dimensiuni mari în poziţie centrală) justifică ipoteza potrivit căreia funcţionalitatea 
obiectivului este una “industrială”. 

Trebuie precizat faptul ca, în extremitatea de sud-est (proprietatea Câmpean), 
necropola este grav afectată de prezenţa unor structuri de locuire sezonieră datate în 
perioada modernă şi contemporană. 

Bibliografie 
CCA 2003 (2004), pp. 262-264, 264-267. 
CCA 2004 (2005), pp. 297-298. 
 

Necropola romană de incineraţie din Ţarina 
Din punct de vedere arheologic, zona de interes din cadrul acestui sector constă într-

un perimetru poziţionat aproximativ pe limita sudică a acestuia. Este vorba de punctul cu 
toponimul local Kapolna (actuala proprietate a Parohiei Romano-Catolice şi a familiei Jurj). 
Descoperirea fortuită, de-a lungul timpului a diverse piese epigrafice cu caracter funerar sau 
a unor elemente disparate de arhitectură funerară, semnalările succinte cuprinse în literatura 
ştiinţifică de specialitate, precum şi rezultatele concrete ale sondajelor arheologice efectuate 
în cursul campaniei anului 2000 au determinat localizarea în acest punct a unei necropole 
romane de incineraţie. Tocmai de aceea, acest punct, precum şi întreaga zonă limitrofă, a 
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beneficiat de o abordare prioritară concomitent cu sondarea sistematică a restului 
perimetrului. 

Cercetările efectuate aici în perioada 2003 - 2005 (pe proprietăţile Bisericii Catolice, 
Bara, Gligor, Manta, Kovacs, Trifan, Jurca) au dus la identificarea şi cercetarea unui număr 
de 495 de complexe funerare (2003 - 80 morminte, 2004 - 370 morminte, 2005 - 45 
morminte). Până în stadiul actual al cercetărilor, necropola de incineraţie de la Ţarina este 
cea mai mare, atât ca întindere, cât şi ca număr de complexe funerare existente. Dacă în 
ceea ce priveşte limitele de sud, vest şi est acestea sunt în principiu cunoscute, rămâne de 
stabilit cea de nord, fiind însă de menţionat că la NE aceasta se învecinează cu unul din 
cimitirele actuale ale Roşiei Montane. 

Ritul funerar este exclusiv incineraţia fiind prezente ambele forme – atât arderea pe 
loc, cât şi cea la ustrina. În ceea ce priveşte ponderea celor două variante, deşi stadiul 
actual al cercetării în vederea publicării acestui obiectiv arheologic este în faza preliminară, 
se distinge o predilecţie pentru varianta arderii la ustrina. Gropile mormintelor sunt în general 
simple, de formă rectangulară, deşi este prezentă, într-o proporţie redusă şi varianta de 
groapă în trepte (în cazul mormintelor de tip bustum). Se cuvine menţionată prezenţa unor 
amenajări funerare exterioare (trei incinte) cu elemente constructive asemănătoare celor 
cercetate în cazul necropolei de incineraţie din punctul Hop – Găuri (ultima asiză sub forma 
unui bloc faţetat în două ape). Sunt prezente şi elemente de arhitectură funerară, în general 
descoperite în poziţie secundară (două stele funerare, fragmente de stele funerare, un 
coronament funerar, precum şi diferite monumente şi medalioane funerare). Inventarul 
necropolei este unul tipic pentru un astfel de obiectiv şi constă în vase ceramice, de diferite 
forme şi dimensiuni, vase de sticlă, opaiţe, câteva podoabe de aur, o gemă etc. Piesele 
numismatice sunt relativ rare şi într-o stare precară de conservare, dar pot oferi alături de 
alte obiecte cu putere de datare, elemente pentru o datare tot mai strânsă a necropolei.  

În vecinătatea necropolei de incineraţie, spre Sud şi Est, a fost identificat şi cercetat 
un posibil punct de prelucrare primară a minereului aurifer, cu elemente care permit datarea 
sa destul de probabil în epocă romană (inventar mobil constituit din o serie de artefacte 
legate de acest tip de activitate – mojare de piatră, mese de măcinat, un sistem de canale, 
etc.) De asemenea, trebuie menţionat faptul că, limita sudică a necropolei de incineraţie este 
suprapusă de urme de locuire modernă şi amenajări contemporane. 

În ceea ce priveşte restul zonei (Ţarina Nord) relieful original a fost grav perturbat de 
intervenţia antropică legată de activităţile de prelucrare a minereului aurifer. Materialul 
arheologic recoltat este destul de sărac şi constă, în principal din artefacte de factură 
contemporană. Prezenţa haldelor de steril şi a sistemului de canale în legătură cu reţeaua 
de tăuri din zonă constituie una din caracteristicile suprafeţei investigate. Cele câteva 
fragmente ceramice de factură romană sunt descoperite în poziţie secundară, în cadrul 
materialului rulat în decursul diverselor lucrări de amenajare care au modificat configuraţia 
iniţială a terenului. 

Bibliografie 
IDR III/3. 
CCA 2003 (2004), pp. 264-280. 
CCA 2004 (2005), pp. 298-313. 

 
Necropola romană de incineraţie de la Pârâul Porcului – Tăul Secuilor 

Situl se află amplasat în partea de NV a actualei localităţi Roşia Montană (jud. Alba). 
Din punct de vedere geografic, perimetrul pe care au fost identificate şi cercetate complexele 
funerare este poziţionat pe un platou, aflat la altitudinea relativă de cca. 740–810 m 
(suprafaţa aproximativă a zonei pe care se întinde necropola este de cca. 10.000 mp). Toată 
zona este cunoscută sub toponimul de Tăul Secuilor. Denumirea provine de la prezenţa, în 
extremitatea de Est a sitului a unui fost lac artificial, în prezent aproape colmatat. 
Extremitatea de nord-vest este marcată de culoarul transversal al cursului de apă denumit 
cu hidronimul Pârâul Porcului (având direcţia de curgere NV-SE).  

Zona în care s-a concentrat investigaţia arheologică se prezintă ca o succesiune de 
mici platouri, ce urmează cursul pantei pe direcţia NS-SV. Integritatea sitului arheologic în 
ansamblu a fost parţial afectată de lucrările de supraînălţare a tăului. 
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Astfel, întreaga configuraţie iniţială a zonei a suferit o intervenţie antropică generate 
de: 

 amplasarea în perioada modernă a lacului artificial Tăul Secuilor şi a sistemului de 
canale legat de această amenajare; 

 amenajarea drumului vicinal care asigură legătura între zona Ţarina şi gospodăriile 
din zona Tăul Secuilor (drumul practic trece prin necropola de incineraţie şi 
deranjează o serie de complexe funerare; 

 amplasarea, în perioada recentă a câtorva gospodarii cu anexe sau a unor grajduri;  
 amplasarea, în anii anteriori a conductei de aducţiune a apei, acestă amenajare 

determinând apariţia unor disfuncţii ale pânzei freatice, respectiv apariţia unor zone 
mlăştinoase, ceea ce a afectat cercetarea şi recoltarea materialului din complexele 
arheologice poziţionate în vecinătate. 
 
Funcţionalitate actuală a spaţiului, în afara de amenajările semnalate mai sus, este 

aceea de fâneaţă (păşune). 
Informaţiile cu privire la potenţialul arheologic din zona cunoscută sub toponimul 

„Tăul Secuilor” sunt evidenţiate prin descoperirile fortuite consemnate în mai multe lucrări de 
specialitate, precum şi prin sondajele efectuate în 1984 sau 1986, şi apoi în 2000. 
Descoperirile arheologice cu caracter fortuit sunt documentate începând din secolul al XIX-
lea, atestări de acest tip existând şi pe parcursul secolului următor în diverse locaţii din acest 
perimetru.  

Campania de cercetări arheologice preventive din anul 2004 a însemnat abordarea 
sistematică întregului perimetru în vederea realizării unei cercetări integrale zonei din 
necropolă care va fi afectată de o viitoare carieră de gresii. Astfel, s-a constatat că necropola 
se întinde pe o suprafaţă mai mare decât cea cunoscută din literatura istorico-arheologică 
anterioară. Tocmai de aceea, deşi perimetrul era cunoscut anterior sub denumirea de Tăul 
Secuilor s-a optat pentru o extindere a toponimului la întreg perimetrul necropolei, respectiv 
Pârâul Porcului - Tăul Secuilor. De asemenea, este clar, în stadiul actual al cercetării, că nu 
poate fi vorba de prezenţa unor înhumaţi în cadrul acestei necropole, ipoteză formulată de 
unii autori pe baza interpretării eronate a funcţionalităţii unor elemente de arhitectură 
(chaperoane care constituiau asiza finală de zid) pe post de “capace de sarcofag”. 

În stadiul actual al cercetării s-a reuşit o estimare asupra limitelor de nord-vest, vest 
şi sud-vest a necropolei. Au fost identificate şi cercetate 287 de morminte de incineraţie (din 
care au fost cercetate 277), cu ardere pe loc sau la ustrina. 

În general, gropile sepulcrale sunt arse, au formă rectangulară, iar resturile cremaţiei 
(cărbune, cenuşă şi oase calcinate) sunt depuse pe fundul gropii sepulcrale. Mai mult de 
jumătate din mormintele cercetate dispun de o amenajare exterioară constituită dintr-un ring 
de pietre, aşezate pe o singură asiză. În majoritatea cazurilor, mormintele cu ring de piatră 
au formă tumulară, în urma depunerii de pământ şi a tasării acestuia în interiorul ringului, în 
vederea delimitării spaţiului funerar. Destul de rar, sunt acoperite cu o manta din pietre de 
mici dimensiuni. În mai mult de două treimi din cazuri, asupra mormintelor au fost 
înregistrate gropi de intervenţie ulterioară, cu diametrul cuprins între 0,80 - 1,20 m.  

Inventarul funerar este alcătuit din piese caracteristice necropolelor din Dacia 
romană: ceramică, obiecte din metal şi sticlă. Monedele, în general sunt într-o stare precară 
de conservare, iar cele care au putut fi identificate se încadrează din punct de vedere 
cronologic în decursul secolului al II-lea p. Chr. Acest lucru este susţinut de cercetarea 
preliminară a ceramicii. De asemenea mărcile oficinatorilor de pe opaiţe (CAI, CASSI, 
FESTI, FORTIS, OCTAVI, SEXTUS, LUCIA, VETTIUS) se încadrează din punct de vedere 
cronologic în secolul al II-lea. 

De asemenea, a fost identificată şi cercetată parţial o clădire datată în epocă 
romană, într-o stare precară de conservare, cu elemente care indică o posibilă 
funcţionalitate sacră.  

Bibliografie 
Alburnus Maior I, 2003, pp. 36-37;  
CCA 2004 (2005), pp. 291-297. 
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Zona funerară din valea Nanului  

Vezi secţiunea 5.3.1.2.2. 
 

5.3.2.2 Monumentul funerar de la Tău Găuri 
Un important obiectiv arheologic a fost identificat şi cercetat în imediata vecinătate a 

necropolei, la o distanţă de cca. 450 m SV faţă de aceasta. Este vorba despre un monument 
funerar circular, cu două morminte de incineraţie, cu ardere pe loc (Anexa E, Foto 15). 
Resturile cremaţiei au fost sigilate în camere de cărămidă. Monumentul funerar principal şi 
mormintele din interiorul său au suferit, de-a lungul diferitelor epoci istorice, cel puţin două 
intervenţii distructive. În exteriorul monumentului, la cca. 2,75 m sud, au fost descoperite şi 
cercetate alte două morminte romane de incineraţie cu resturile cremaţiei depuse direct în 
groapă. De asemenea, extremitatea de vest a monumentului, precum şi cele două morminte 
exterioare au fost deranjate de o amenajare sezonieră de factura modernă.  

Acest ansamblu funerar se datează într-o perioadă cuprinsă între 140/144 p. Chr. şi 
cca. 180 p. Chr, respectiv în timpul împăraţilor Antoninus Pius şi Marcus Aurelius 
constituind, fără îndoială, forma de manifestare, în domeniul funerar, a elitelor locale proprii 
grupului de colonişti localizat la sud de masivul Cetate (Kastellum Ansium). Obiectivul se 
află în curs de conservare şi restaurare. (Anexa E, Foto 1).  

Această structură va fi conservată în situ şi restaurată, aşa cum este Planurile 
ESMS, Plan M). 

Bibliografie 
CCA 2002 (2003), pp. 105–106, no. 63. 
Alburnus Maior II, 2005. 
 

5.3.3 Artefacte romane  
Această secţiune prezintă un rezumat al informaţiilor referitoare la artefactele 

descoperite în cursul cercetărilor arheologice de suprafaţă şi subteran. Un catalog al 
artefactelor descoperite în campaniile 2000-2001 este prezentat în volumul Alburnus Maior I 
(P. Damian (ed.), 2003), precum şi artefactele descoperite în inventarul monumentului 
funerar circular de la Tău Găuri publicate în volumul Alburnus Maior II (Mihaela Simion, Virgil 
Apostol, Decebal Vleja, 2004). În viitor vor fi publicate volume referitoare la artefactele 
descoperite în perioada 2002-2006. 

În cursul cercetărilor de arheologie minieră subterană au fost descoperite foarte 
puţine bunuri de patrimoniu arheologic mobil, reprezentând în special fragmente de lemn (ca 
de exemplu porţiuni de scări monoxile, elemente de susţinere, etc.) conservate în mediul 
umed din galerii, precum şi cărbuni de lemn şi fragmente de opaiţe romane. O descoperire 
cu caracter de unicat a fost făcută în vara anului 2005 în sectorul minier Păru-Carpeni, 
respectiv a fost găsit conservat în situ un sistem hidraulic roman de lemn.  

Datarea radiocarbon efectuată pe aceste probe de lemn şi de cărbune au 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 în cursul secolelor II – III 
p. Chr., existând însă prea puţine piese ceramice (fragmente de opaiţe) sensibile cronologic, 
care să nuanţeze această datare. 

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. 
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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; 
 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. 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. 

 
5.3.4 Artefacte de epocă medievală şi modernă 

Au fost descoperite foarte puţine piese datând din aceste perioade istorice, fiind în 
special vorba de fragmente ceramice şi un pinten medieval (Damian, 2001).  
 
5.3.5 Semnificaţia descoperirilor arheologice  

 
5.3.5.1 Epigrafie  

Deşi Roşia Montană era deja celebră în plan internaţional pentru descoperirea 
tăbliţelor cerate în cursul secolelor XVIII – XIX, cantitatea şi calitatea inscripţiilor altarelor 
votive a contribuit la lărgirea cunoaşterii şi înţelegerii exploatărilor miniere romane din 
această zonă. Sursele epigrafice (tăbilţe şi inscripţii în piatră) menţionează atât prezenţa 
cetăţenilor romani, dar şi a unor funcţionari, sclavi sau liberţi implicaţi în activităţile miniere, 
multe dintre aceste persoane fiind de origine illiră sau dalmată. De asemenea sunt indicate o 
serie de toponime.   

Numeroasele dovezi arheologice şi epigrafice descoperite pledează pentru existenţa 
în sec. II – III p. Chr. la Roşia Montană a unei populaţii romanizate, integrate mediului social 
şi economic provincial al Daciei.  

 
5.3.5.2 Infrastructura 

Descoperirile efectuate au legătură cu aproape fiecare aspect al perioadei romane 
de la Roşia Montană. Fragmentele de drum păstrate şi cărămizile ştampilate atestă o 
prezenţă militară responsabilă pentru supravegherea aşezării şi a căilor de comunicaţii care 
asigurau legătura cu zonele învecinate, oferind sugestii legate de accesul la resursele şi 
abilităţile militare. Ca o concluzie este de presupus un statut administrativ imperial în cazul 
ocupanţilor cel puţin al unei clădiri, dar trebuie subliniat că dovezile care să ateste o 
prezenţă certă şi semnificativă a soldaţilor, precum fibulele, piesele de centură şi monedele, 
sunt foarte puţin numeroase.   

Vestigiile clădirilor prevăzute cu sistem de încălzire indică probabil prezenţa unor 
elemente de administraţie. În contrast însă cu acestea au fost descoperite urme ale unor 
clădiri de lemn, ce vor fi fost caracteristice pentru majoritatea populaţiei de colonişti. 
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Edificii sacre, altare de piatră, spaţii funerare şi un monument funerar circular, 
demonstrează adeziunea faţă de pantheonul greco-roman de divinităţi, cât şi faptul că religia 
romană era bine structurată şi pe deplin înţeleasă şi asumată de comunităţile umane antice. 
Descoperirile cu caracter funerar arată că necropolele respectă regula romană conform 
căreia spaţiul de înmormântare trebuia să fie situat în afara zonei de locuire. Monumentul 
funerar circular este clasic în forma sa şi reprezintă un tip de descoperire rară pentru 
România; cel mai probabil această structură trebuie asociată cu elita socială a comunităţii, 
care adoptase modele din lumea romană, poate în contextul implicării în organizarea şi 
administrarea minelor romane din această zonă. Pentru provincia Dacia sunt cunoscute nu 
foarte multe exemple de temple şi edificii sacre, iar descoperirile de la Roşia Montană vin să 
completeze această imagine oarecum lacunară. 

 
5.3.5.3 Datare 

Ocupaţia romană a acestei zone se încadrează în două episoade majore: perioada 
începutului secolului al II-lea, când aici se organizează aşezarea şi infrastructura de 
exploatare minieră, urmând apoi un hiatus în jurul anilor 160-170 p. Chr., şi din nou o reluare 
a activităţii la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al III-lea. 

Perioada care urmează la Roşia Montană după retragerea aureliană din Dacia şi 
primele ştiri din documente medievale despre această zonă este destul de incertă. Poate 
deplasarea intenţionată din poziţia originară şi prăbuşirea altarelor din cadrul spaţiului sacru 
de pe proprietatea Dalea din Valea Nanului să ofere un indiciu asupra unui moment de 
distrugere legat de aşezare, după 275 p. Chr. Practic din punct de vedere arheologic, există 
foarte puţine dovezi legate de epoca medievală, respectiv câteva fragmente ceramice din 
sec. XIV – XV. 

 
5.3.5.4 Concluzii 

Toate cele prezentate anterior arată clar că în urma derulării programului de 
cercetare arheologică preventivă au fost obţinute noi şi importante date, menite să lărgească 
orizontul de cunoaştere anterior asupra ocupaţiei romane de la Roşia Montană. Aceste 
descoperiri au contribuit la completarea contextului naţional şi internaţional legat de 
cercetarea epocii romane. 

O serie de elemente distinctive se detaşează în acest context de descoperiri, 
respectiv: 

 Zona de locuire şi vestigiile clădirilor (posibil administrative) de pe dealul Carpeni; 
 Zonele de habitat ale coloniştilor identificate şi cercetate în punctele Hop, Hăbad şi 

Tăul Ţapului; 
 Atelierele de prelucrare antice legate de activităţile miniere de la Jig Piciorag şi din 
Ţarina; 

 Necropolele romane de incineraţie şi zonele funerare din punctele Găuri Hop, 
Carpeni, Valea Nanului, Tăul Corna, Jig-Piciorag, Ţarina şi Pârâul Porcului – Tăul 
Secuilor; şi, 

 Zonele sacre de pe platoul Hăbad Brădoaia şi din Valea Nanului. 

5.4 Patrimoniul Industrial  

Istoria mineritului care s-a dezvoltat aici de-a lungul a aproape 1.900 de ani a dat 
Roşiei Montane un patrimoniu industrial minier distinct. Acest patrimoniu industrial este 
păstrat printr-o serie de elemente care ţin de reţele miniere subterane, arhitectura, istoria 
orală şi arheologia Roşiei Montane. 

 
5.4.1 Lucrări miniere subterane 

La data redactării acestui studiu, cercetările arheologice de teren efectuate în 
perioada 2000-2005 în masivele Cetate, Cârnic şi Jig sunt considerate ca fiind finalizate, dar 
în ceea ce priveşte alte zone din cadrul localităţii, respectiv masivele Ţarina şi Orlea, 
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cercetările au un caracter prelimar impunându-se continuarea lor în anii următori. Zonele 
investigate până în prezent sunt indicate în Ilustraţia 7. 

Există o serie de elemente care indică faptul că activităţile miniere în cadrul munţilor 
Apuseni datează foarte probabil din perioada epocii bornzului, deci cu mult înaintea cuceririi 
romane. Totuşi până în prezent nu există dovezi arheologice certe care să susţină această 
afirmaţie în ceea ce priveşte situl de la Roşia Montană. Se presupune că exploatările vor fi 
început de la suprafaţă, unde existau filoane bogate uşor de recunoscut, în vreme ce 
exploatarea în galerii a început într-o fază ulterioară. Se ştie că în masivul Cetate au existat 
până în anii ’70 vestigii impresionante ale exploatărilor de suprafaţă de epocă romană, 
putând fi presupusă în extenso existenţa unei exploatări dacice, dar acest fapt reprezintă 
doar o ipoteză. Aşa cum s-a arătat acest sit a fost afectat în mod semnificativ prin 
deschidearea carierei de către Statul român, în deceniul 7 al secolului trecut, astfel fiind 
definitiv pierdută orice posibilitate de studiu şi observaţie directă. 

5.5 Lucrările miniere vechi de la Roşia Montană  

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 topografiate peste 70 km de lucrări miniere subterane din toate 
epocile, două treimi 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. 

Principalele concluzii enunţate de dr. Beatrice Cauuet, în contextul studiilor efectuate 
la Roşia Montană, sunt următoarele: 

 aceste vestigii sunt în cea mai mare parte modificate de lucrările moderne, dar există 
porţiuni mai bine conservate unde se păstrează urme de exploatare din epoca 
romană; 

 extensia şi relativa repetitivitate a unor tipuri de arhitectură a exploatărilor miniere nu 
justifică voinţa de a le conserva în situ în integralitatea lor; 

 costurile lucrărilor de conservare în ceea ce priveşte unele porţiuni ale acestui spaţiu 
minier subteran constituie un element important de luat în considerare de către 
RMGC; 

 deschiderea viitoarei exploatări miniere propuse de către RMGC va oferi o 
oportunitate exepţională pentru derularea unui program de cercetări arheologice 
miniere preventive, modern şi utilizând standarde la nivel internaţional, asupra 
reţelelor miniere subterane de la Roşia Montană;  

 distrugerea după studiul ştiinţific a părţilor superioare ale zăcământului va permite 
descoperirea şi în final accesul pentru continuarea studiului ştiinţific în nivelele 
inferioare, a căror inviolabilitate actuală face să crească posibilitatea unei stări de 
conservare excelente; acest lucru nu se poate realiza decât cu mijloacele logistice 
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ale unei exploatări miniere moderne, numai parţial utilizate de cercetarea din prima 
fază a studiului, dar care ulterior, pot permite descoperiri importante asupra sitului.  

 înainte de începerea exploatării propuse de către RMGC este necesară derularea 
unui program de cercetări arheologice preventive în cadrul reţelelor miniere 
subterane de la Roşia Montană; 

 masivele Cârnic şi Orlea-Ţarina conţin în mai mare măsură decât celelalte zone unde 
urmează să fie implementat viitorul proiect minier, vestigii arheologice subterane 
semnificative şi de aceea aici trebuie concentrate cu prioritate eforturile programului 
de cercetare arheologică preventivă subterană; şi 

 RMGC trebuie să asigure fondurile şi să susţină programul de cercetare arheologică 
preventivă subterană. 

 
5.5.1 Extragerea aurului şi tehnici de proceasare  

Îndelungata istoriei a mineritului de la Roşia Montană oferă o oportunitate unică de 
cercetare asupra evoluţiei tehnicilor şi practicilor miniere din epocă romană şi până în 
prezent. Această componentă a patrimoniului cultural este adesea denumită “patrimoniu 
industrial”. Astfel, evoluţia tehnicilor miniere a influenţat în mod direct peisajul cultural al 
Roşiei Montane. 

Zăcămintele primare din vestul Carpaţilor, cât şi cele secundare situate de-a lungul 
cursurilor de apă de pe valea Roşiei şi valea Cornei, sunt probabil între cele mai importate 
resurse aurifere din Europa (Valeriu Butură, 1978). Din punct de vedere geologic, există trei 
categorii de astfel de structuri în cadrul zăcămintelor de aur din Transilvania. Aceste trei 
categorii de depozite aurifere sunt definite de structura geologică, aceasta determinând la 
rândul său moduri de extracţie specifice. Aceste trei categorii sunt: 

 Roci vulcanice (depozite aurifere primare) – se întâlnesc în fostele zone cu 
activitate vulcanică, depozitele apărând în urma răcirii şi solidificării lavei provenite 
din erupţii. Astfel de filoane apar în diverse arii ale munţilor Apuseni, fiind exploatate 
prin galerii de coastă, puţuri şi reţele subterane. 

 Sedimente, straturi de nisip şi pietriş (depozite aluvionare) – sunt formate prin 
eroziunea vechilor zone vulcanice cu filoane aurifere, aceste elemente de eroziune 
fiind purtate de cursurile de apă şi depozitate în albiile acestora, ca depozite de 
sedimente aurifere. Acest tip de depozite sunt cele care au determinat în cursul 
secolului XIX faimoasa “goană după aur” din America de Nord. Ele se întâlnesc pe 
cursurile de apă din regiunea Apusenilor şi au fost exploatate din timpuri străvechi. 
(Michael Acker, 1964). 

 
Cu ajutorul obiectelor de metal (bronz, fier etc.) a fost posibilă săparea de galerii 

pentru exploatarea filoanelor în galerii (I. Russu Abrudeanu, 1933). În cursul perioadei 
romane, aurul a fost exploatat intensiv la Roşia Montană, cu precădere în zona masivului 
Cetate. Aici au existat urme ale impresionantelor exploatări de suprafaţă numite “Curţile 
romane”, cât şi ale exploatărilor în subteran. 

În general, în ceea ce priveşte tehnicile miniere din epoca romană sunt cunoscute 
astăzi următoarele trei metode principale: 

 Spălarea nisipurilor aurifere din albiile cursurilor de apă; 
 Săparea de puţuri (uneori cu dimensiuni standard de 1 x 1,3 m) în roca auriferă, 

urmărind filoanele vizibile. Aceste deschideri erau apoi lărgite şi adâncite, fiind 
prevăzute cu trepte săpate în stâncă. În funcţie de spaţiu şi condiţiile de araj putea fi 
folosită o tehnică aparte, denumită cu foc şi apă, respectiv roca era bine încinsă cu 
foc, iar apoi era stropită cu apă şi oţet pentru a lărgi fisurile. Bucăţile de minereu 
astfel obţinute erau apoi prelucrate pentru extragerea aurului; 

 Cea de-a treia metodă presupunea deschiderea de galerii. Acestea erau deschise fie 
pentru urmărirea filoanelor, fie pentru a asigura accesul între diverse niveluri de 
exploatare, fiind săpate cu dalta şi ciocanul, cu târnăcoape şi pene (icuri). 
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Dimensiunile galeriilor variau în funcţie de scopul lor, astfel cele de exploatare având 
înălţimea de cca. 2-2,5 m şi lăţimea de 1-1,2 m, reducându-se până la 1,5 m înălţime 
şi 0,60 m lăţime în zonele de explorare sau cele de comunicare între fronturile de 
exploatare. Uneori aceste galerii erau armate cu structuri de lemn pentru susţinere, 
în funcţie de natura rocii în care erau săpate. Legătura între diversele niveluri de 
exploatare se făcea şi prin puţuri (verticale sau elicoidale). Drenarea galeriilor se 
făcea fie prin canale săpate în talpa galeriei, sau cu ajutorul unor instalaţii complexe 
de roţi hidraulice dezvoltate în baza principiului şurubului lui Arhimede (N. Maghiar şi 
Ş. Olteanu, 1970).  
Alte activităţi importante legate de minerit se refereau la transportarea minereului 

aurifer la suprafaţă, aerajul galeriilor, iluminarea acestora cu ajutorul opaiţelor, fiind săpate în 
pereţii acestora lăcaşe (nişe) pentru amplasarea acestor obiecte. Minereul aurifer extras din 
subteran era transportat către zonele de prelucrare, unde era mărunţit. Apoi el era sfărâmat 
cu ajutorul unor râşniţe de piatră, iar pulberea de aur obţinută era spălată, bucăţile de aur 
fiind separate cu ajutorul unor materiale textile de lână, iar sterilul rezultat fiind aruncat pe 
cursurile de apă. Aurul astfel obţinut era apoi topit. 

Foarte probabil toate aceste tehnici romane au fost utilizate şi în cursul epocii 
medievale, până în momentul descoperirii prafului de puşcă. Exploatările cu foc şi apă au 
fost în mod cert utilizate şi în perioadă medievală. Transportul minereului din galerii la 
suprafaţă se făcea cu ajutorul unui sistem de şine de lemn, pe care erau plasaţi vagoneţi de 
lemn, care erau fie împinşi de oameni, fie tractaţi cu ajutorul animalelor.  

În timpul perioadei moderne au existat numeroase exploatări de mici dimensiuni, fiind 
exploatate de mineri cu familiile lor, aceste mine fiind fie moştenite, fie fiind luate în 
concesiune. Tehnicile de exploatare presupuneau atât deschiderea de galerii cu ajutorul 
prafului de puşcă şi al dinamitei, cât şi săparea lor cu dalta şi ciocanul, urmele fiind vizibile şi 
astăzi pe pereţii unora dintre exploatări. Minereul era cărat în corfe (coşuri) puse pe spatele 
cailor şi era procesat la şteamp. 

Toate aceste tehnici au supravieţuit până la jumătatea secolului XX, dar 
naţionalizarea resurselor minerale şi a mijloacelor de producţie, cât şi faptul că astfel de 
exploatări nu erau rentabile din punct de vedere economic, au determinat dispariţia lor 
treptată. Amintirea lor însă a rămas vie în rîndul urmaşilor acelor mineri şi se mai păstrează 
o serie de mărturii (descrieri, fotografii, unelte, etc.) despre aceste metode tradiţionale de 
exploatare. De exemplu, în cursul studiilor de istorie orală a fost abordat şi acest subiect al 
exploatărilor tradiţionale şi astfel au fost înregistrate amintirile despre aceste tehnici 
tradiţionale (de exemplu vezi interviul cu Melania Muscă, din Balmoşeşti). Se spune că unele 
obiecte tradiţionale de minerit mai sunt păstrate în familiile minerilor, în vreme ce altele au 
fost reutilizate în perioada comunistă pentru alte scopuri, ca de exemplu Drăgan Alexandru 
din Gura Cornei, care folosea o fostă râşniţă de sfărâmat aurului, pentru a măcina grâu. 

Lucrările miniere prezentate în continuare se încadrează în următoarele cinci 
categorii cronologice: 

 Lucrări vechi: înainte de 300 p. Chr., incluzând epoca romană. 
 Epoca migraţiilor/Evul mediu timpuriu: 300-1100  
 Medievale: 1100-1500  
 Medievale/Moderne: 1500-1900  
 Moderne/Contemporane: 1900 până în prezent. 

Investigaţiile de arheologie minieră efectuate în masivele Cetate, Cârnic, Orlea, Jig şi 
Ţarina, au făcut posibilă cartarea a cca. 140 km de galerii subterane.  

Din perspectiva zonelor care au putut fi cercetate, au fost identificate până în prezent 
următoarele tipuri de lucrări: 

 Galerii scurte - galerii de cercetare şi galerii lungi – care asigurau accesul între 
diversele puncte de exploatare, sau galerii de exploatare dispuse grupat, una în 
apropierea celeilalte, în formă de stea sau ca o reţea rectangulară; 
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 Depilaje, sau zone de exploatare, în general obţinute prin prelungirea sau adâncirea 
nivelului de călcare al unei galerii simple;  

 Planuri înclinate ascendente sau descendente, săpate fie de la suprafaţă, fie în 
subteran pentru a asigura legătura între două fronturi de lucru, uneori putând fi 
prevăzute cu trepte;  

 Camere cu pilieri – zone de exploatare situate la intersecţii de galerii şi filoane; 
 Puţuri de recunoaştere sau exploatare - fie verticale, fie elicoidale, fie de forma 

rectangulară descendentă, echipate cu trepte; şi, 
 Puţuri de comunicare între niveluri, sunt în general rare şi scurte.  

Galeria reprezintă principalul tip de lucrare minieră, şi ea este adaptată necesităţii – 
acces, explorare, exploatare. Sunt cunoscute destul de puţine canale de drenare a apelor în 
galerii, dar este evident că acest aspect trebuia să fie luat în considerare în părţile inferioare 
ale masivelor. 

Zonele investigate în cursul cercetărilor de arheologie minieră sunt: 
 Cetate; 
 Cârnicel; 
 Cârnic; 
 Jig-Văidoaia; 
 Orlea-Ţarina;  
 Carpeni-Păru Carpeni; 
 Lety-Coş; şi, 
 Hăbad. 

 
5.5.1.1 Masivul Cetae 

Misiunea 2001 (mai, iunie, iulie) a permis să se constate starea actuală a zonei 
Cetate, în care se mai păstrează foarte puţine vestigii ce pot fi studiate sau pentru care s-ar 
putea pune problema conservării. Curţile Romane, carierele antice care au făcut renumele 
acestei părţi a sitului au fost, din păcate, distruse de exploatarea în carieră din ultimii 30 de 
ani. În momentul de faţă, talpa carierei se găseşte la cota +890, în timp ce vârful masivului 
Cetate avea cota +1003 m. Prin urmare, 113 m au fost afectaţi ca urmare a exploatării 
recente în carieră de către MINVEST, fără a se face nici un studiu arheologic prealabil al 
lucrărilor miniere antice de suprafaţă şi din subteran. În cadrul masivului Cetate au fost 
prezervate şi în consecinţă studiate numai două sectoare. Este vorba de sectorul Zeus, 
situat în partea nord-vestică şi săpat cu unelte de fier (daltă, ciocan, târnăcop), respectiv 
sectorul Găuri în partea sud-vestică, exploatat prin metoda abatajului cu focul. 

 
Zeus 

În sectorul Zeus au fost cercetate arheologic şi studiate lucrări miniere antice cu o 
lungime totală ce însumează 83 m. În zona sudică a sectorului a fost cercetată o galerie 
izolată, galeria G1 (10 m lungime) care traversează o ivire de rocă vie şi se deschidea iniţial 
într-un şantier de exploatare la zi, care în prezent este surpat pe pantă. Lucrările antice cele 
mai reprezentative sunt situate spre nord, fiind concentrate în jurul a trei şantiere de 
exploatare sub formă de abataje înguste (Dep1, Dep2, Dep3, de 1-2 m lăţime) şi cu 
adâncime de cel puţin 6,5 m, la care se adaugă mai multe galerii de cercetare cu lungime 
redusă (G2, G3, G4). Pe lângă aceste lucrări miniere mai există câteva şantiere de 
exploatare la zi, săpate în trepte, pe mai multe nivele (G6, G7, G8, G12). Acest ansamblu de 
lucrări miniere acoperă o suprafaţă de 500 m2. Săpăturile arheologice au fost dirijate 
descendent până la o adâncime de 13 m, fără a se atinge baza şantierului de exploatare D2, 
lucrarea cu cea mai mare dezvoltare pe verticală. Acest şantier este intersectat în partea sa 
inferioară accesibilă de galeria G16 (de 5,6 m lungime), o galerie transversală cu secţiune 
trapezoidală caracteristică lucrărilor antice (1,50 m x 1,80 m). 
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Pe ansamblul acestei zone nu a fost descoperit nici un opaiţ roman şi mai mult, nu 
există nici o nişă de opaiţ, nici măcar în părţile din adâncime a reţelei, respectiv D2 şi G16. 
Lucrările miniere în totalitatea lor se prezintă sub forma unor lucrări de cercetare conduse 
pentru a pune în evidenţă o structură mineralizată importantă. Dezvoltarea redusă a 
şantierelor vestice certifică faptul că anticii nu au descoperit nici o altă structură minieralizată 
similară cu cea exploatată în Dep1-Dep2 şi Dep3, respectiv un corp de brecie bine dezvoltat. 
Exploatarea a urmărit preferenţial zonele în care brecia a fost intersectată de structuri 
filoniene. În cadrul lucrărilor subterane, cel mai frecvent calibrate şi cu secţiune trapezoidală 
la dreptunghiulară, fronturile au urmărit diferite ramificaţii filoniene, arhitectura de ansamblu 
a lucrărilor miniere adaptându-se perfect morfologiei corpurilor de minereu (spre exemplu 
G10). 

Lucrările de exploatare se prezintă sub formă de abataje alungite şi înguste, verticale 
sau înclinate, care au urmărit metodic structurile mineralizate. Aceste şantiere au fost 
deschise sau direct de la suprafaţă, sau de la un al doilea nivel de lucrări miniere situat spre 
adâncime, cum este cazul în nordul abatajului Dep2. Şantierele de exploatare cu pereţii 
subverticali şi rectilinii au fost susţinute punctual cu ajutorul unor bârne de lemn. Bârnele de 
lemn au fost calate transversal, blocate într-un perete într-o nişă iar în partea opusă fixate 
prin împingere. Proximitatea suprafaţei nu a permis conservarea lemnelor utilizate la 
susţinerea şantierelor însă prezenţa nişelor pentru susţinere în pereţi atestă acest lucru. În 
această reţea minieră nu au fost observate dispozitive de aeraj sau de drenaj. Atacul 
sistematic prin galerii de cercetare cu lungime redusă dar cu secţiune trapezoidală rămâne o 
particularitate pentru Roşia Montană, fiind singular în lumea romană, judecînd după nivelul 
actual al cunoştiinţelor. 

Inventarul arheologic descoperit provine numai din umplutura de la suprafaţă situată 
la intrarea galeriei izolate G1. Au fost descoperite fragmente de ceramică antică comună, 
ţigle şi cărămizi romane, cuie de fier, cioburi de sticlă antică şi mai ales, un platou alimetar 
din gresie bej, o piesă de calitate dar dificil de datat cu precizie. Aceste elemente de datare 
indică un rambleu post-exploatare începând cu secolul al II-lea, ce se continuă până la 
sfârşitul secolului al IV-lea, iar ulterior în epoca modernă. Toate acestea atestă un ansamblu 
de lucrări miniere deschise direct de la suprafaţă foarte devreme în epoca romană, respectiv 
la începutul secolului al II-lea. 

 

Găuri 
Sectorul minier Găuri este situat pe versantul sud-vestic al masivului Cetate, mai 

precis o colină a cărei faţadă este perforată pe toată înălţimea ei de lucrări miniere de epoci 
diferite. Zona antică studiată corespunde unui şantier de exploatare vertical, săpat cu focul 
pe o direcţie sud-nord. Această lucrare este etajată pe cel puţin două nivele, după cum se 
putea constata la finalul campaniei 2001. Peretele estic al şantierului se prelungeşte printr-o 
faleză de peste zece metri înălţime pe care există urme de săpare – găuri de perforator şi 
câteva nişe – dar fără urme evidente de abataj cu focul. 

Săpăturile arheologice din sectorul Găuri au permis cercetarea unui şantier de 
exploatare cu focul de dimensiuni mari, săpat într-un dacit foarte dur, silicifiat intens. S-a pus 
de asemenea în evidenţă şi dinamica de avansare a exploatării prin intermediul unor culoare 
ovoidale orizontale, juxtapuse unele sub altele, după o axă verticală şi trei nivele de 
avansare. Fronturile remanente sub formă de cupole în tavan indică abatajul cu focul prin 
vetre suspendate. Ansamblul Nivelelor 1 şi 2 ale şantierului însumează 18,40 m înălţime 
degajată de rambleu (14 m lungime totală, 1,30 m lăţime medie). Cele două nivele ale 
şantierului sunt separate de un pilier orizontal (talpă suspendată) cu o grosime de 0,40 – 
1,30 m. Talpa şantierului inferior (Nivelul 2) nu a putut fi degajată în totalitate în cursul 
săpăturilor. 

Tehnica abatajului cu focul lasă în urmă vestigii caracteristice: pereţi rotunjiţi, netezi, 
înroşiţi sau înegriţi cu fum şi fronturi cu secţiune rotunjită. Calibrul acestui tip de front se 
observă bine în secţiunea de ansamblu a şantierului şi în frontul de atac rezidual sub formă 
de trei cupole din baza Nivelului 2. Secţiunea abatajului cu focul de 1-1,20 m diametru 
imprimă şi lucrărilor miniere lăţimea caracteristică. Partea înaltă deja exploatată era 
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abandonată pe măsura avansării exploatării. Din acest motiv nu mai era necesară circulaţia 
în partea superioară a şantierului, ceea ce explică absenţa amenajărilor în lemn pentru 
circulaţie. În cazul Nivelului 1 metoda de exploatare iniţială a putut fi identificată numai pe 
baza resturilor de rocă cu morfologie specifică abatajului cu focul prezente în baza nivelului. 
În tavanul Nivelului 2 se pătrează trei cupole, vestigii ale unui abataj cu vetre succesive, 
respectiv ale unui front de lucru cu fronturi de atac multiplu (dimensiuni 0,80 x1,80 m). Cu 
excepţia acestui front de atac suspendat şi a câtorva zone de perete marcate de atacul cu 
focul, există puţine urme conservate ale acestei tehnici de exploatare antică deoarece 
reluarea modernă cu exploziv a desfigurat şi remodelat global acest al doilea nivel. 

Studiul detaliat al pereţilor reţelei a permis separarea clară a vestigiilor abatajului cu 
focul, fără îndoială anterioare secolului al XVII-lea de reluarea posterioară cu exploziv. Din 
păcate, reluarea modernă a condus la distrugerea resturilor de cărbune de lemn (sau a altui 
mobilier databil), vestigii ale perioadei de săpare a acestui frumos şantier. Această realitate 
ne împiedică să datăm cu precizie şantierul Găuri, care fără îndoială a fost săpat în perioada 
romană. Această afirmaţie se bazează pe asemănarea remarcabilă a acestor lucrări miniere 
cu lucrările săpate cu focul din sectorul Piatra Corbului din Cârnic care au fost datate în mod 
cert în epoca romană. Acest studiu a demonstrat că nu este suficient să se identifice 
şantiere miniere cu profil rotunjit pentru a invoca abatajul cu focul. Există atacuri 
multidirecţionale cu exploziv care pot să genereze profile caracteristice sub formă de ou. Cu 
toate acestea, urmele de perforator se păstrează şi atestă prin ele însele reluarea de epocă 
modernă. Spre exemplu, toate lucrările miniere subterane vizitate în 1999 şi 2000 în masivul 
Văidoaia sunt moderne, cu siguranţă nefiind anterioare secolului al XVII-lea, fiind săpate cert 
prin puşcare. 

Filonul auro-argentifer exploatat de minerii antici la Găuri este cantonat în dacitul de 
Cetate, care este caracterizat în acest sector de o duritate extremă ca urmare a silicifierii 
sale intense. Acesta a fost şi motivul pentru care a fost aleasă metoda de exploatare cu 
focul. Filonul, sau mai precis structura mineralizată de la Găuri, este compus dintr-un 
fascicol de filonaşe cu lăţimi de la câţiva milimetri la câţiva centimetri ce formează un mini-
stockerwk. Pe lângă această structură mineralizată prezentă pe întreaga înălţime a 
şantierului de exploatare, pe frontul nordic al lucrării miniere este deschis un corp important 
de brecie. Structura de brecie, care este la rândul său străbătută de filoanele cantonate în 
dacit, nu a favorizat îmbogăţirea în metale preţioase. Această brecie este diferită de 
structura de brecie exploatată în sectorul Zeus (brecie tectonică), iar prezenţa sa a limitat de 
fapt dezvoltarea structurilor filoniene. Analiza conţinuturilor minereului a permis precizarea 
conţinuturilor limită exploatate de minerii antici în acest sector, respectiv 1g/t Au şi 10g/t Ag. 

 
5.5.1.2 Masivul Cârnicel 

Masivul Cârnicel, situat la sud-vest de impozantul masiv Cârnic a fost obiectul unei 
explorări parţiale în anul 2000. Masivul nu a putut fi vizitat în totalitate deoarece o mare parte 
din lucrările miniere sunt inundate, rambleiate sau surpate. Lucrările vizitate sunt lucrări 
miniere datând din perioada modernă şi până în prezent. În subteran nu a fost observată nici 
o lucrare antică, dar dificultăţile de ordin tehnic (accesul) nu au permis să se avanseze mai 
mult în explorare. Pentru a avansa în această direcţie s-ar impune utilizarea unor mijloace 
mult mai complexe (echipamente electrice, pompare, redeschideri de lucrări, refacerea 
susţinerilor etc.). Putem menţiona că pe versantul nord-vestic au fost puse în evidenţă două 
galerii antice scurte în momentul reamenajării drumului de acces cu un buldozer. Aceste 
galerii au profil trapezoidal caracteristic, dar se închid rapid în fronturi. 

 
5.5.1.3 Masivul Cârnic 

Masivul Cârnic este unul din cele două sectoare miniere principale de la Roşia 
Montană şi cel mai spectaculos din perspectiva arheologiei miniere după ce masivul vecin 
Cetate a început să fie distrus de o exploatare la zi în carieră. Acest masiv este străbătut de 
un labirint de lucrări miniere moderne, cum o atestă de altfel planurile de sinteză ce 
ilustrează evoluţia exploatării miniere: Pošepny (1868), Ghiţulescu şi Socolescu (1941), 
Minvest (1992). În prezent, explorarea subterană a masivului este posibilă prin orizonturile 
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reţelelor de galerii dispuse rectangular, săpate între anii 1960-1980, dispuse de la nivelul de 
bază Sf. Cruce (nivelul +714) până sub vârful masivului Cârnic (orizontul +1046). 

Diagnosticul din 2000 a pus în evidenţă o concentrare de lucrări miniere antice spre 
versantul sudic, versant care domină satul Corna. Aceste lucrări antice au fost subiectul unui 
program de săpături arheologice preventive conturat în 2000 şi dezvoltat la scară mare din 
2002, concentrat în principal pe reţelele miniere antice denumite Cârnic 1, 2, 3, 9 şi 10. 
Ridicarea topografică exhaustivă a lucrărilor subterane a demarat în 2003, în partea vestică, 
într-un sector denumit Reţeaua Mare, a continuat în 2004 spre zona superioară (Cârnic 15) 
şi spre est, în sectorul Piatra Corbului (Cârnic 6 la 25), acesta din urmă fiind reprezentat prin 
şantiere miniere de dimensiuni mari săpate cu focul, dar distruse parţial de reluări moderne 
de proporţii. Sectorul Piatra Corbului a fost topografiat în totalitate, ceea ce a permis 
identificarea a 14 porţiuni cu lucrări antice. În 2005, ridicările topografice au vizat cu 
precădere completarea imaginii lucrărilor moderne situate sub orizontul +932 şi fac legătura 
între Reţeaua Mare şi lucrările din sectorul Piatra Corbului. În prezent dispunem de o 
ridicare topografică practic exhaustivă a lucrărilor miniere subterane din partea sudică a 
masivului, acestea însumând aproximativ 16 km, din care 4 km de lucrări romane (12 km de 
lucrări moderne, săpate cu exploziv şi databile din secolul XVII la începutul secolului XX). 

Începând cu anul 2002, explorarea şi săpăturile arheologice s-au concentrat pe un 
ansamblu vast de reţele miniere antice denumite Reţeaua Mare. Această reţea este alcătuită 
din şapte ansambluri de lucrări subterane, denumite Cârnic 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 10, 
dispuse în versantul sudic, legate între ele prin galerii orizontale sau planuri înclinate de 
legătură. Reţeaua Mare însumează doar ea singură 2750 m de lucrări antice topografiate 
(vezi infra capitolul de concluzii referitor la starea de conservare a vestigiilor antice din 
masivul Cârnic) ce acoperă o suprafaţă de 13.600 m2. Prin Reţeaua Mare, dezvoltată pe 
verticală pe 98 m diferenţă de nivel (între cotele +921 şi +1019 m), s-a explorat şi exploatat 
o zonă mineralizată deosebit de importantă pe care am numit-o generic Filonul Mare. 
Această structură mineralizată orientată NNW-SSE are înclinare mare spre vest – sud-vest. 
Este vorba de structură complexă de dyke de brecie (breccia dyke), intersectat de o serie de 
filoane cuarţifere şi structuri de tip stockwerk. Din structura mineralizată principală (Filonul 
Mare) se desprind numeroase ramuri, cu înclinare redusă sau sub-orizontale. Reţeaua Mare 
a fost săpată descendent, spre interiorul masivului, prin intermediul unor planuri înclinate 
lungi deschise de la zi. 

 
Cârnic 1 

Această reţea minieră antică se găseşte în inima masivului la aproximativ 200 m de 
suprafaţă. Ea acoperă o suprafaţă de 286 m2 (13 m x 22 m) şi însumează peste 346 m liniari 
de lucrări. Lucrările miniere regrupate în reţeaua Cârnic 1 sunt reprezentate prin şantiere 
foarte înclinate, săpate în trepte, ce însumează o denivelare totală de 50 m (între cotele 
+973 şi +923). Şantierele de exploatare sunt reprezentate prin opt abataje foarte înclinate 
(sau şantiere redresate), cinci camere cu pilieri, mai mult sau mai puţin dezvoltate, la care se 
mai adaugă şase puţuri înclinate sau planuri înclinate cu trepte înalte sau trepte normale. Au 
fost separate trei nivele de lucrări miniere (superior, mediu şi inferior), fiecare nivel putând fi 
divizat în trei sau patru etaje. 

În jurul şantierelor de exploatare de dimensiuni mari, fie ele întrepătrunse sau 
juxtapuse şi care au urmărit exploatarea unor corpuri de minereu sub-orizontale la sub-
verticale, există mai multe galerii mici de cercetare, cu profil trapezoidal caracteristic. 
Dimensiunile secţiunilor galeriilor trapezoidale variază între o lăţime medie de 1,20 la 1,40 
pentru o înălţime cuprinsă între 1,50 la 2 m, ceea ce conturează o deschidere de 1,53 la 
2,80 m2. Cea mai lungă galerie de acest tip din reţeaua Cârnic 1 nu depăşeşte 11 m 
lungime. Şantierele de exploatare de tipul camerelor sau al abatajelor sunt în marea lor 
majoritate reluate destul de intens de către minerii moderni. 

Camera de exploatare cea mai importantă este situată în partea superioară a reţelei 
Cârnic 1, iar în această cameră pot fi departajate cel puţin trei etaje de fronturi şi galerii 
incipiente. În etajul inferior inundat al acestei camere s-au conservat unelte de lemn de 
epocă romană, spre exemplu lopeţi şi raclete pentru minereu, dar şi fragmente de scară 
monoxilă (pentru care s-au obţinut datări C14). Pereţii şantierelor de exploatare antică reluaţi 
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au fost în marea lor majoritate puşcaţi de minerii moderni, singurul indiciu al profilului antic 
iniţial fiind resturile de tavan şi uneori de talpă. Cu toate acestea, resturile frecvente de 
galerii incipiente şi de fronturi ale lucrărilor antice permit redarea cu acurateţe a planului de 
ansamblu al lucrărilor antice. 

În partea superioară a pereţilor galeriilor antice păstrate există nişe pentru opaiţe 
dispuse la anumite nivele. În rambleul din lucrările miniere, ultimii 10-20 cm de material 
situat deasupra tălpii de rocă au furnizat destul de frecvent fragmente de opaiţe romane cu 
canal, tipice pentru secolul al II-lea p. Chr, precum şi un opaiţ aproape intact prevăzut cu o 
inscripţie (Iustus). Această secvenţă preponderent argiloasă şi compactă corespunde 
nivelului de circulaţie a minerilor din Antichitate, iar opaiţele sparte pe care le conţine sunt un 
indiciu în plus ce atestă activitatea minieră din această reţea. 

În partea superioară a reţelei, o galerie orizontală se află în prelungirea un plan 
înclinat lung ce coboară de la suprafaţă. Această din urmă lucrare nu a putut fi degajată de 
rambleu până la suprafaţă deoarece este surpată şi periculoasă în eventualitatea continuării 
săpăturilor. Galeria orizontală prezintă o adâncitură sub formă de canal în lugul unuia dintre 
pereţi. Este vorba de singura amenajare identificată pentru drenarea apei în masivul Cârnic. 
Lucrările miniere situate la adâncimea cea mai mare din reţea sunt două puţuri (dintre care 
unul elicoidal), care se termină cu o talpă plată, fără nici o amenajare menită să evacueze 
apele de infiltraţie. Se pare că în masivul Cârnic nu au existat probleme mari în ceea ce 
priveşte drenarea apelor, apele coborând fără îndoială prin intermediul sistemului de fisuri în 
părţile profunde ale masivului. Aceasta explică absenţa dispozitivelor de drenaj în masivul 
Cârnic. 

 
Cârnic 2 

Această reţea este situată mai spre sud şi mai aproape de suprafaţă în comparaţie 
cu Cârnic 1. Cele două reţele miniere sunt în legătură directă prin intermediul etajelor 
inferioare. În cazul reţelei Cârnic 2 este vorba de un plan înclinat săpat descendent 
direcţionat spre partea inferioară a reţelei Cârnic 1 în vederea efectuării unei joncţiuni, cu 
utilitate certă pentru aeraj, dar şi pentru circulaţia personalului şi transportul de materiale. 
Reţeaua Cârnic 2 ocupă o suprafaţă de 897 m2 (23 m x 39 m) şi înglobează 395 m liniari de 
lucrări miniere. Reţeaua se dezvoltă pe verticală pe 35 m diferenţă de nivel (între cotele 
+932 şi +946), respectiv trei nivele principale (superior, mediu şi inferior), etajul intermediar 
subdivizându-se încă în două nivele. Partea superioară a reţelei Cârnic 2 corespunde unor 
galerii şi planuri înclinate de cercetare care se intersectează în unghiuri drepte în diferite 
direcţii. Aceste lucrări miniere au fost săpate descendent, pornind din etajul inferior al reţelei 
Cârnic 3, situat deasupra şi decalat spre sud. De la nivelul superior al reţelei Cârnic 2 
demarează o galerie de cercetare foarte lungă şi foarte frumoasă (70 m lungime şi 30 m 
diferenţă de nivel), cu talpa săpată în 125 trepte, prevăzută cu peste 20 nişe de opaiţe în 
partea superioară a pereţilor. Această lucrare se încheie printr-un plan înclinat fără trepte cu 
un front vertical şi neted. Această lucrare minieră impresionantă a necesitat în antichitate o 
muncă asiduă pe durata mai multor ani, dar cu toate acestea nu s-a ajuns într-o altă parte a 
minei şi nici nu s-au intersectat corpuri de minereu. 

Prin intermediul a două galerii de cercetare şi explorare (planuri înclinate cu trepte) 
se face legătura cu etajul intermediar al reţelei Cârnic 2, zonă ce corespunde lucrărilor de 
exploatare propriu-zise. Acestea conturează trei sectoare de la sud spre nord. Partea sudică 
este reprezentată prin două camere cu pilieri în care s-au exploatat corpuri de minereu cu 
dispunere sub-orizontală (filoane). Lucrările miniere sunt dispuse în trepte, talonându-se 
reciproc. Câteva galerii scurte cu secţiune trapezoidală completează acest ansamblu. Din 
rambleul antic al acestor galerii au fost recuperate mai multe fragmente de opaiţe romane ce 
datează din secolul al II-lea p. Chr. 

Partea nordică are pantă mare şi corespunde unui abataj foarte înclinat, rezultat 
parţial şi din reluările miniere moderne ce au desfigurat lucrările miniere antice din acest 
sector. Se păstrează mai multe resturi de fronturi antice care permit să se reconstituie 
imaginea iniţială de ansamblu a lucrărilor antice. Din partea superioară a abatajului se 
desprind două galerii lungi de exploatare, sub-orizontale, care au urmărit pe mai mulţi zeci 
de metri structuri filoniene. Aceste galerii se termină cu abataje antice de dimeniuni reduse, 
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prevăzute cu trepte sau trepte înalte în talpă. În partea superioară, spre nord, Cârnic 2 este 
în legătură cu partea inferioară a reţelei Cârnic 4. Spre sud, din Cârnic 2 se face trecerea în 
reţeaua Cârnic 3 prin intermediul unui abataj de dimensiuni mari. Accesul în nivelul inferior al 
reţelei Cârnic 2 se realizează printr-un puţ larg şi adânc, asemănător unui abataj vertical 
dirijat spre adâncime, unde se pare că a fost reluat de minerii moderni. Nivelul inferior al 
reţelei se limitează la un plan înclinat lung, ce asigură legătura cu nivelul inferior al reţelei 
Cârnic 1. 

 
Cârnic 3 

Este vorba de o reţea antică relativ bine conservată care comunica direct cu 
suprafaţa printr-un plan înclinat de peste 50 m lungime, dirijat de la zi spre interiorul 
masivului. Ieşirea la zi a acestui plan înclinat nu a putut fi degajată din cauza unor surpări 
masive pe o distanţă destul de mare. Planul înclinat a fost golit de rambleu pe o distanţă de 
peste 20 m, din interiorul masivului spre suprafaţă. Această lucrare minieră permitea accesul 
direct de la zi într-o zonă de exploatare de dimensiuni mai mici dezvoltată în plan orizontal în 
toate direcţiile, dar şi pe verticală pe două etaje. 

În acest ansamblu etalat pe 609 m2 (21 m x 29 m), ce curpinde 320 m liniari de 
lucrări, există şase camere cu pilieri, dintre care în două exploatarea s-a desfăşurat pe două 
nivele, păstrându-se pilieri suspendaţi. Periferia camerelor este marcată de galerii de 
explorare cu secţiune trapezoidală, cu lungime maximă de 3-4 m. Spre est şi spre vest au 
fost dirijate două galerii lungi de peste 30 m lungime, prima înclinată, iar cea de-a doua 
suborizontală, ambele având scopul de a pune în evidenţă alte sectoare bogat mineralizate. 
Galeria estică se continuă printr-o mică reţea inferioară alcătuită din două galerii paralele dar 
scurte şi un puţ larg cu secţiune dreptunghiulară. Extremitatea estică a acestei galerii de 
cercetare a fost parţial desfigurată de reluările moderne. Planul înclinat de cercetare din vest 
se termină cu un front, după ce din ea s-a desprins un mic şantier de exploatare lateral. 

Reţeaua Cârinc 3 apare sub forma unui ansamblu coerent de lucrări bine regrupate 
care ar putea corespunde unei concesiuni miniere antice bine individualizate, cu legătură 
directă la suprafaţă. Etajul inferior al reţelei Cârnic 3 face trecerea printr-un abataj de 
dimensiuni mari în partea superioară a reţelei Cârnic 2. Dispunerea unor şantiere de 
exploatare între aceste două reţele miniere, sensul de avansare al minerilor antici indicat de 
urmele de unelte din pereţi şi profilul general al lucrărilor indică cu claritate că reţeaua Cârnic 
2 a fost deschisă după reţeaua Cârnic 3. Reţeaua Cârnic 2 ar putea corespunde fie unei 
extinderi a exploatării iniţiale spre interiorul masivului, fie unei alte concesiuni miniere, 
deschise pornindu-se de la cea situată mai aproape de suprafaţă. 

 
Cârnic 4 şi Cârnic 8 

Reţelele miniere Cârnic 4 şi 8 sunt situate deasupra reţelelor Cârnic 1 şi 2, 
comunicând cu acestea prin lucrări miniere foarte înclinate sau verticale. Aceste reţele au 
fost explorate şi topografiate, iar studiul lor geologic a fost realizat în linii generale (doar 
pentru Cârnic 4). Întrucât aceste reţele miniere se găsesc la altitudine mai mare comparativ 
cu ansamblul Cârnic 1-2-3, ele sunt situate în zone abrupte şi foarte instabile ale masivului, 
în proximitatea suprafeţei. Din motive de securitate, în aceste două reţele miniere nu au fost 
executate săpături arheologice. Cercetarea arheologică minieră care s-ar putea face nu se 
poate realiza decât pornindu-se de la suprafaţă, cu ajutorul unor mijloace mecanice de mare 
calibru care să permită evacuarea blocurilor de rocă de dimensiuni foarte mari şi a unor 
volume importante de rocă surpată care maschează accesul de la zi. Acest tip de cercetare 
ar putea fi programată în contextul unei exploatări în carieră a masivului Cârnic şi ar permite 
completarea cunoştinţele existente asupra lucrărilor antice din masiv. 

 
Cârnic 9 

Această reţea, situată la est de ansamblul Cârnic 1-2-3, a fost descoperită în urma 
unui sondaj cu excavatorul la suprafaţă, care a deschis un plan înclinat antic de acces de la 
suprafaţă. Reţeaua cuprinde un anasamblu vast de lucrări miniere etajate pe patru nivele, 
dar peste ¾ dintre acestea sunt lucrări moderne săpate prin puşcare. De fapt, majoritatea 
lucrărilor antice din acest sector au fost înglobate şi desfigurate de reluările miniere 
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moderne. În acest ansamblu se individualizează trei sectoare cu lucrări antice ce prezintă o 
anumită continuitate şi care s-au pretat la cercetări arheologice. Porţiunea din reţea care se 
îndreaptă spre suprafaţă este alcătuită dintr-un set remarcabil de lucrări antice ce gravitează 
în jurul unui plan înclinat, care după o schimbare de direcţie în unghi drept spre est coboară 
spre adâncime prin intermediul mai multor abataje laterale de dimensiuni reduse, în unul 
dintre acestea păstrându-se o scară antică de lemn monoxilă. 

Imediat sub porţiunea din amonte amintită, lucrările sunt deteriorate în mod 
semnificativ. Mai spre adâncime a fost identificat un al doilea sector de talie redusă cu lucrări 
interesante, mai precis şantiere de exploatare mici şi înguste săpate cu unelte. Acest 
ansamblu de lucrări miniere a fost cercetat, dar nu a putut fi datat deoarece baza lucrărilor a 
fost exploatată de minerii moderni şi implicit, umplutura iniţială a dispărut. Trebuie să 
remarcăm că în această parte a masivului Cârnic, forma şi secţiunea şantierelor, urmele de 
unelte (înguste şi relativ proaspete) se deosebesc net de proporţiile clasice şi relativ 
sistematice ale lucrărilor de epocă romană. Şi în acest caz, similar cazului galeriei La 
Studentu din apropierea sectorului Găuri (Cetate), s-ar putea să fie vorba de lucrări miniere 
“medievale” sau “post-medievale” deschise între sfârşitul epocii romane şi începutul 
secolului al XVII-lea, momentul introducerii explozivului în activitatea minieră. 

Cel mai reprezentativ sector studiat în reţeaua Cârnic 9 corespunde unei reţele 
antice, situate la adâncime, pus în evidenţă în urma cercetărilor arheologice. Acest sector 
are o suprafaţă de aproape 300 m2, însumând 85 m liniari de lucrări. Lucrările miniere sunt 
organizate în jurul a două camere cu pilieri, cu un singur nivel, dispuse unele în prelungirea 
altora, de la nord spre sud şi ulterior de la est spre vest. În această parte a minei se observă 
cu claritate modul în care a fost organizată exploatarea, care a debutat cu săparea unei serii 
de galerii scurte cu secţiune trapezoidală, situate unele lângă altele. După avansarea pe o 
anumită distanţă, pereţii care separau galeriile au fost la rândul lor exploataţi parţial, cu 
păstrarea unor porţiuni cu rol de pilieri de siguranţă pentru camerele de exploatare generate. 
În nivelul de circulaţie antic au fost descoperite mai multe fragmente de opaiţe ce datează 
din secolul al II-lea p. Chr. 

 
Cârnic 10 

Această reţea antică remarcabilă comunică în sud cu Cârnic 9, iar în est cu Cârnic 4 
şi Cârnic 8. Pe ansamblu, reţeaua acoperă o suprafaţă de aproape 2700 m2 (45 m x 60 m) şi 
include peste 400 m liniari de lucrări ce sunt etalate pe o diferenţă de nivel de aproximativ 21 
m. În partea estică a reţelei, lucrările antice au fost perturbate de surpări importante şi de 
reluarea minieră modernă. Sectoarele cele mai interesante sunt cele situate în partea 
centrală şi în trei zone de dezvoltare preferenţială spre vest. Cârnic 10 corespunde unui 
ansamblu de şantiere sub-verticale, deschise sub formă de abataje ce au format trepte 
paralele. De fapt, aceste zone sunt organizate sub forma unor galerii trapezoidale, situate 
una lângă alta, decalate pe verticală, ce au urmărit panta structurilor mineralizate, 
reprezentate în această reţea prin zone de intersecţie între filoane (orizontale şi verticale), 
suprapuse unor corpuri de brecie (dyke-uri de brecie). 

Această modalitate de deschidere a lucrărilor miniere a conferit o morfologie 
particulară reţelei, în care se păstrează multiple fronturi etajate care marchează limitele 
exterioare ale principalelor trei zone de exploatare. Local a fost pus în evidenţă un etaj 
inferior ce corespunde unor şantiere de exploatare cu dimensiuni mai reduse. În rambleul 
şantierelor au fost descoperite mai multe fragmente de opaiţe romane tipice secolului al II-
lea. Talpa lucrărilor din partea superioară a reţelei era acoprită cu un strat foarte subţire de 
rambleu antic sau modern. Din contră, părţile inferioare ce corespund sectorului estic sunt 
desfigurate şi umplute cu rambleu rezultat în urma reluărilor moderne. 

Reţeaua subterană din masivul Cârnic este considerabilă. În momentul actual ea 
este accesibilă prin intermediul unei reţele dense de galerii cu dispunere rectangulară, 
respectiv lucrări miniere recente, în stare bună de conservare, care permit accesul facil în 
subteran. Aceste lucrări miniere sunt uşor accesibile între nivelele +853 şi +1046. Accesul 
direct de la suprafaţă în lucrări miniere anterioare secolului XX este imposibil în momentul 
de faţă, deoarece toate aceste lucrări (galerii, puţuri etc.) sunt rambleiate, surpate sau 
mascate de halde de steril. Galeriile recente intersectează foarte frecvent lucrări miniere 
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moderne sau antice care frecvent sunt umplute cu rambleu, surpate, intersectate de cavităţi 
subterane de proporţii, toate acestea impunând utilizarea echipamentului speologic. După 
cercetările derulate pe parcursul a şase ani, studiul topografic al marilor ansambluri de 
lucrări miniere antice (reţele miniere) este aproape în etapa finală. Printre altele, începând 
cu anul 2003 s-a demarat acţiunea de reprezentare 3D a unei părţi a minei antice, ceea ce 
va permite în curând vizitarea ei virtuală. Această abordare, care este extrem de detaliată, 
şi-a propus prezentarea tridimensională a celor trei reţele miniere antice principale – 
respectiv Cârnic 1-2-3. 

 
5.5.1.4 Masivul Jig-Văidoaia 

În cadrul masivului Jig situat la nord-vest de valea Roşia au fost realizate un 
diagnostic şi o explorare în cursul anului 2004, dar aceste investigaţii nu au pus în evidenţă 
decât lucrări miniere relativ recente, săpate prin puşcare cu exploziv. În sectorul Jig-Piciorag 
a fost executat şi un sondaj cu excavatorul în proximitatea unui afloriment de rocă, dar şi 
acest sondaj a pus în evidenţă numai o reţea de falii care nu prezintă urme de exploatare. 

Văidoaia, un masiv cu dimensiuni mici a fost explorat în 1999. Totalitatea lucrărilor 
miniere vizitate în acest sector au fost realizate prin puşcare cu exploziv, prin urmare sunt 
posterioare secolului al XVII-lea. Chiar dacă o parte din aceste lucrări miniere prezintă la o 
observaţie rapidă forme rotunjite, studiul aprofundat al pereţilor lor a confirmat prezenţa 
abundentă a urmelor de perforator, ceea ce confirmă că întreaga reţea de lucrări miniere 
accesibilă de la suprafaţă a fost săpată cu exploziv. Prin urmare, în acest sector nu au fost 
observate lucrări miniere antice săpate cu focul şi nici lucrări antice sau moderne săpate cu 
unelte. 

 
5.5.1.5 Sectoarele Orlea şi Ţarina 

În zona Orlea sunt situate conform LMI 2004, aşezarea romană de la Alburnus 
Maior, zona Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.01) şi exploatările miniere romane de la 
Alburnus Maior, masivul Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.02), care în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare au statut de monument istoric.  

Sectoarele Orlea şi Ţarina sunt învecinate şi se găsesc sub partea inferioară a 
satului Roşia Montană. Sectorul Orlea este localizat în nord-vest, în amonte de perimetrul în 
care la suprafaţă se găsesc clădirile companiei miniere Minvest. O mare parte a versantului 
este acoperită de halde vechi de steril, parţial acoperite de vegetaţie, parţial dezvelite şi 
ravinate intens. Sectorul Ţarina prelungeşte sectorul Orlea în susul văii, către est. În 
proiecţia la suprafaţă a acestui sector, vegetaţia împiedică o interpretare precisă a 
morfologiei. Spre zona mai înaltă situată spre vest, proiecţia la zi a acestui sector minier este 
acoperită cu o pădure în care există şi urme de lucrări la suprafaţă: tranşee, fose, pâlnii de 
surpare a puţurilor. Uneori, prin aceste vestigii miniere s-ar putea pătrunde în subteran. 
Zona ar merita o prospecţiune mai amănunţită, dar ar fi preferat ca înainte de aceasta să se 
identifice documente de arhivă în vederea localizării celor mai recente lucrări miniere la zi. 

Pe planurile mai vechi, din secolele XIX şi XX, sectorul Ţarina apare întodeauna a fi 
cel mai intens exploatat. În acest sector au fost separate peste treizeci de filoane orientate 
nord-sud, denumite prin numere şi un filon orientat est-vest, filonul Crucii, care le 
intersectează pe toate celelalte. Aceste mineralizaţii sunt recunoscute şi exploatate în două 
nivele cu lucrări miniere inferioare, respectiv -30 m şi -60 m (în prezent inundat), în nivelul 
principal al galeriei Sf. Cruce (nivelul +714) şi în nivelul superior Racoşi (cota +750). 
Orizontul Sf. Cruce este accesibil cu uşurinţă, fie prin intermediul scării de serviciu din 
incinta Minvest, fie prin intermediul lucrărilor antice din mina turistică (38 m diferenţă de 
nivel). 

Galeriile moderne principale prin care circulau garniturile de tren cu minereu din 
Cetate şi Cârnic sunt foarte spaţioase şi zidite complet în bolţari de beton. Din această 
cauză, marea majoritate a întrărilor în galeriile laterale indicate pe planurile vechi sunt zidite. 
Lucrările miniere din acest sector sunt cantonate în terenuri vulcano-sedimentare, destul de 
friabile, care se pot surpa cu uşurinţă. Deşi sunt situate sub valea Roşiei, nu se constată un 
flux deosebit de apă. În anul 2004 ridicările topografice au vizat sectoarele Carpeni şi Orlea 
în timp ce în 2005 s-au concentrat pe sectorul Ţarina. Limita între sectoarele miniere Orlea 
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şi Ţarina nu este foarte evidentă, la suprafaţă putând fi considerată mica vale de la nivelul 
clădirilor companiei Mivest. În subteran această limită a fost aleasă arbitrar pe tronsonul 
nord-sud al galeriei magistrale Sf. Cruce. Din această perspectivă, toate lucrările miniere 
studiate în cursul anului 2005 se găsesc în sectorul Ţarina. De fapt, două perimetre cu 
lucrări miniere antice sunt situate chiar la această limită, sub axul văii Roşia. 

În sectorul Orlea se găseşte o reţeaua antică de calitate, respectiv mina turistică 
Alburnus Maior din cadrul muzeului RoşiaMin. Aceste lucrări miniere ar merita să fie 
analizate din punct de vedere arheometric (topografie detaliată şi studiul pereţilor). Galeria a 
fost amenjată pentru acces public între anii 1973-1975, printr-un program realizat de mina 
de stat, utilizându-se galeria Sf. Cruce. Anterior galeria era inaccesibila, fiind inundată şi 
rambleiată, ca majoritatea galeriilor vechi de la Roşia Montană. 

Accesul se face doar prin reţeaua minieră modernă din masivul Orlea, printr-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. 

Galeria romană vizitabilă este situată la cota +725 m. Susţinerea iniţială a galeriei va 
fi fost de lemn, care s-a deteriorat în timp, astăzi o parte a pereţilor fiind susţinuţi de blocuri 
prefabricate. Către est, pe un parcurs de 40 m galeria are un profil tipic trapezoidal 
(dimensiuni lăţime la tavan – 1,4 m, lăţime la podea – 1,8 m şi înălţime de 1,8 m). Următorii 
60 de metri se îndreaptă spre vest şi conţin lucrări cu profile diverse.  

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. 

Mai spre suprafaţă a fost descoperită o lucrare antică de dimesiuni mai modeste la 
nivelul Racoşi, unde o galerie modernă intersectează un tronson al unei galerii antice 
invadate de noroi; această galerie comunică în egală măsură cu un plan înclinat antic, la 
rândul său invadat de noroi. În această lucrare minieră se păstra o scară de lemn monoxilă, 
într-o stare de conservare aproape perfectă, care datează din secolul al II-lea p. Chr. în 
conformitate cu analiza C14 efectuată. Întrucât acest obiect arheologic a suferit o degradare 
brutală în 1999 (tăierea unei bucăţi de 60 cm dintr-o extremitate pentru o expoziţie din 
Germania, la Bochum), în 2005 s-a luat decizia de a-l transporta în sectorul protejat al sălilor 
de drenare a apelor din sectorul Păru-Carpeni pentru a-i asigura conservarea. Pe viitor va 
trebui continuată explorarea acestui sector. 

În sectorul Ţarina a fost reperat un plan înclinat antic cu suţinerea de lemn în loc. 
Acest plan înclinat pare că este dirijat direct de la suprafaţă şi probabil că este asociat cu 
alte lucrări miniere foarte vechi în vecinătatea suprafeţei. Mai mult, un fragment de lemn 
prelevat în anul 2000 dintr-un stâlp de suţinere în situ şi analizat C14 indică o vârstă 
cuprinsă între 50 a. Chr. şi 80 p. Chr. (mijlocul secolului I a. Chr şi a doua jumătate a 
secolului I p. Chr.). Sectorul minier Ţarina este unul dintre cele mai promiţătoare din întregul 
district. Pentru această zonă a fost realizat un plan precis al lucrărilor miniere de toate 
epocile deoarece se impunea efectuarea unei topografii sistematice. Ridicarea topografică a 
fost încheiată pentru o bună parte a zonei vestice a sectorului Ţarina, iar în prezent, 
caracterul său labirintic nu mai pune probleme. Au fost puse în evidenţă mai multe căi de 
acces în circuit care fac posibilă trecerea de la un nivel la altul sau de la un filon la altul. 

Investigaţiile efectuate în sectoarele Orlea şi Ţarina nu reflectă decât parţial 
potenţialul existent şi care deocamdată se cifrează la aproximativ 10 km de lucrări miniere 
subterane. Până în prezent au fost topografiate şaisprezece sectoare cu lucrări miniere 
antice, a priori independente. Din cei 6,5 km de lucrări miniere topografiate în cursul a doi 
ani, 5 km sunt lucrări moderne săpate cu exploziv şi 1,5 km sunt lucrări antice săpate cu 
unelte, având profil trapezoidal caracteristic. Proiecţia la zi a lucrărilor miniere antice 
corespunde perimetrului incintei Minvest, lucrările fiind situate la cota +725, destul de 
aproape de nivelul Sf. Cruce, atât în sectorul Orlea, cât şi în sectorul Păru-Carpeni. Unele 
din ansamblurile de lucrări miniere antice nu reprezintă în prezent decât resturi de lucrări 
desfigurate de reluarea modernă intensă şi/sau de surpări şi rambleieri. Cu toate acestea, 
multe sunt în stare bună de conservare în pofida caracterului friabil al rocilor în care au fost 
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săpate. În schimb, toate aceste lucrări par a fi fost complet colmatate cu material argilo-
nisipos provenit de la suprafaţă, fiind degajate punctual în momentul reluărilor moderne: 
uneori talpa sau extremitatea unui plan înclinat sau a unui şantier de exploatare vertical, 
alteori doar un tronson redus al unei singure lucrări. Este cât se poate de evident că pe primi 
25 m în raport cu suprafaţa lucrările miniere sunt inaccesibile. 

Repartiţia lucrărilor miniere este destul de omogenă în această zonă. Ele reflectă 
printre altele şi densitatea mare a mineralizaţiei. Lucrările moderne care permit accesul nu 
brăzdează în totalitate acest spaţiu, astfel încât putem admite ipoteza că în acest versant ar 
putea exista de două ori mai multe lucrări antice, în special în porţiunea situată în 
vecinătatea suprafeţei, astfel încât descoperta pe suprafeţe însemnate ar pune în evidenţă 
numeroase intrări de lucrări de explorare sau de cercetare. În lumina datelor actuale este 
posibil ca o parte din planurile înclinate să poate fi redeschise şi cercetate arheologic de la 
suprafaţă. În egală măsură, ne putem gândi că atelierele de prelucrare a minereului de la 
suprafaţă să fi fost situate în vecinătatea căilor de acces în subteran. Din această 
perspectivă şi ţinând cont de raritatea vestigiilor de tipul atelierelor de preparare în cadrul 
siturilor, se impune programarea unor săpături arheologice la suprafaţă în această zonă, atât 
pentru reperarea intrărilor galeriilor, cât şi pentru identificarea spaţiilor dedicate prelucrării 
minereului, respectiv metalurgiei antice. 

 
5.5.1.6 Masivul Coş-Lety 

Masivul Coş este situat în nord-estul văii Roşia în proximitatea unui cartier al satului; 
în masiv există lucrări miniere antice, printre care şi faimoasa reţea romană în care s-au 
găsit tăbliţe cerate în secolul al XIX-lea. Reţeaua minieră se găseşte la cota +878 fiind 
descoperită în 1855 prin intermediul unei galerii de cercetare foarte lungi, cunoscută sub 
numele de galeria Cătălina Monuleşti. Reţeaua antică este alcătuită din galerii, planuri 
înclinate şi şantiere de exploatare săpate cu unelte, având profil trapezoidal caracteristic 
lucrărilor miniere romane. În momentul descoperirii minerii moderni au găsit douăsprezece 
tăbliţe din lemn şi resturile unei roţi hidraulice pentru drenarea apelor de mină. Această 
descoperire este relatată de Pošepny în 1868, când a realizat şi un plan al lucrărilor miniere 
romane. Ţinând cont de importanţa acestei descoperiri, compania minieră RMGC a 
redeschis galeria de acces modernă Cătălina Monuleşti între anii 2002 şi 2004. Această 
galerie traversează terenuri geologice instabile, ceea ce a impus executarea unor susţineri 
în lemn pe aproape întreaga lungime a galeriei, până în apropierea vestigiilor romane, 
situate la peste 350 m distanţă faţă de zona de intrare. 

Lucrările vechi sunt intersectate de trei galerii moderne dirijate spre sud. În prezent, 
din reţeaua topografiată de Pošepny este accesibilă numai o parte deoarece lucrările situate 
spre sud au fost rambleiate de către minerii moderni. Cu totul surprinzător este faptul că s-
au putut vizita şi topografia lucrări miniere antice, parţial resusţinute în lemn în perioadă 
modernă, situate la nord de galeria Cătălina Monuleşti, porţiuni ce nu apar pe planul lui 
Pošepny. 

Din lucrările superioare surpate apare un plan înclinat antic, invadat de noroi, care nu 
pare să fi fost golit de minerii din secolul al XIX-lea. Pošepny indică cu precizie locul de 
descoperire al unei tăbliţe chiar în această lucrare; obiectul ar fi fost vizibil chiar la suprafaţă 
(?) Într-o sală situată imediat la sud de galeria modernă de acces, talpa planului înclinat este 
intersectată de lucrări moderne. Spre sud se dirijează o galerie de 6 m lungime, puţin 
instabilă. Dedesubt, spre sud, apare o nouă galerie antică rambleiată cu material modern. 
După 12 m spre sud, această galerie dispare sub rambleul rezultat de la un şantier modern 
ascendent, destul de surpat. Galeria reapare după 2 m pentru a se regăsi surpată după alţi 2 
m. O altă galerie antică se ramifică spre est, dar este obturată cu rambleu modern; cu toate 
acestea se poate urmări pe aproximativ 9 m. Aceste două galerii, care apar şi pe planul lui 
Pošepny, intersectează lucrări antice care comunică în egală măsură cu o altă galerie 
modernă, care şi ea intersecta lucrări antice. 

Lucrările antice descendente situate spre nord nu apar pe planul lui Pošepny. Din 
sală se dirijează spre nord un plan înclinat larg, care posedă imediat un palier cu două 
galerii incipiente; planul este parţial invadat de material surpat instabil. Planul înclinat se 
continuă spre est prezentând un profil trapezoidal clasic, apoi se lărgeşte din nou fiind 
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invadat progresiv de material noroios surpat. La -12 m sub nivelul galeriei Cătălina Monuleşti 
apare pânza de apă freatică, dar cu toate acestea se poate trece mai departe şi se ajunge în 
baza unui alt plan înclinat antic. Acesta din urmă apare dintr-o zonă cu lucrări surpate situate 
la nord de galeria modernă. Acest al doilea plan înclinat este dirijat spre est şi nord-est în 
manieră rectilinie până în sectorul inundat. Traversând apa se poate observa o altă galerie 
antică inundată orientată spre nord. Pe treptele planului înclinat există un canal din lemn. 
Spre nivelul -9 m se remarcă două noi galerii care sunt orientate spre sud – sud-est, 
respectiv nord – nord-vest. Deasupra lor există o altă galerie antică. 

Un al doilea plan înclinat antic apare din aceeaşi zonă cu lucrări miniere surpate. 
Această galerie înclinată a fost susţinută în lemn pe primii metri de minerii din secolul al XIX-
lea. Galeria este direcţionată spre nord, unde apare şi un palier la cota –9 m. Spre sud se 
găseşte galeria care face legătura cu primul plan înclinat. La jumătatea acestei galerii se 
dezvoltă un mic şantier de exploatare ascendentă. O altă galerie se îndreaptă spre est pe 
mai bine de 19 m, din care ultimii 6m sunt rambleiaţi. Pe pereţii acestei galerii se remarcă 
două cruci gravate (X) una în faţa celeilalte pe ambii pereţi. Spre vest, galeria a fost 
susţinută în lemn de către mineii moderni pe o lungime de 3 m. Dedesubt se observă o 
adâncire a galeriei, iar sub lemnele din suţinerea modernă se păstrează o susţinere în lemn 
antică ce se caracterizează prin îmbinarea specifică a pieselor de lemn. Această observaţie 
ne confirmă existenţa unei galerii antice pe jumătate rambleiate, dirijată spre sud desprinsă 
oblic din peretele estic. Această galerie este inundată şi se pare că intersectează o altă 
galerie. Pe talpa acoperită cu rambleu se păstrează o scară monoxilă lungă de factură 
antică. Putem trage concluzia că este vorba de o reţea minieră antică ce se continuă de la 
un nivel superior, în prezent surpat, care se prelungeşte spre nord prin intermediul a trei 
plane înclinate ce se continuă inundate până la cota -12 m în raport cu galeria modernă 
Cătălina Monuleşti. Spre est, la cota de aproximativ -25 m se găseşte galeria modernă 
Vercheş, care nu a intersectat nici o lucrare minieră antică. 

În sectorul Coş se cunoaşte în momentul de faţă doar această reţea minieră antică 
pe jumătate rambleiată, dintr-un anasamblu de peste 600 m de lucrări miniere din toate 
epocile. Din cei 265 m de lucrări topografiate de echipa de arheologi minieri, 95 m sunt de 
factură modernă fiind săpate cu săpate cu exploziv, echipate uneori cu şine din lemn, prin 
urmare destul de vechi, şi numai 170 m de lucrări miniere antice. În conformitate cu planul 
din secolul al XIX-lea, lucrărilor miniere antice vizitate şi situate în nord, dar nemenţionate de 
Pošepny, li se adaugă lucrările miniere antice inaccesibile deocamdată situate la sud. 
Ţinând cont de aceste indicaţii reţeaua minieră romană are un potenţial de cel puţin 440 m 
liniari de lucrări, dispuse pe 15 m diferenţă de nivel. Studiul exhaustiv al acestei reţele 
miniere antice nu poate începe până în momentul realizării unui nou acces, mai uşor şi mai 
sigur. Acest nou acces se impune pentru a permite evacuarea şi stocarea la zi a unui volum 
foarte mare de rambleu modern şi antic ce va fi generat în cursul săpăturilor arheologice. 
Trebuie să menţionăm că această reţea minieră romană prezintă o dezvoltare spaţială de 
amploare şi o calitate bună a lucrărilor, care poate deveni şi mai remarcabilă spre adâncime 
odată cu avansarea săpăturilor. Există de asemenea indicii clare ce sugerează prezenţa în 
acest sector şi a unor dispozitive de evacuarea apelor de mină (roţi hidraulice?), fără 
îndoială foarte bine conservate în nivelele inundate ale reţelei. 

Aşa cum s-a precizat această galerie denumită în epocă modernă Cătălina Monuleşti 
(Anexa E, Foto 12) a devenit foarte cunoscută datorită descoperirii întâmplătoare aici, în 
1855, a celui mai mare lot de tăbliţe cerate (Anexa E, Foto 18). Reţeaua antică romană, în 
care se presupune că vor fi fost găsite tăbliţele (date exacte despre condiţiile de descoperire 
neexistînd) este situată astăzi adânc în interiorul masivului, la cca. 100 de m adâncime faţă 
de suprafaţă. Galeria modernă a devenit inaccesibilă la începutul secolului XX, printr-o serie 
de colmatări şi inundări succesive. 

Pentru a permite un studiu de detaliu, aşa cum este descris în paragrafele 
precedente, echipa de arheologie minieră franceză, cu susţinerea şi suportul unei echipe de 
mineri a RMGC, a efectuat cercetări de teren şi de arhivă, cât şi lucrări de redeschidere între 
2002 şi 2004, pe o lungime de cca. 390 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. Coroborând 
datele de arhivă cu situaţia constată în prezent în teren, respectiv releveul topografic realizat 
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în anul 2004 a fost comparat cu datele de arhivă şi harta Pošepny, este clar astăzi 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, dar păstrând în acelaşi timp atribute speciale, fiind 
de amintit tronsoanele conservate din diverse epoci istorice. 

Aceste structuri specifice galeriei Cătălina sunt: 
 Galerii trapezoidale (Anexa E, Foto 19); 
 Fronturi de lucru succesive şi suprapuse (Anexa E, Foto 20); 
 Zone înguste şi înalte de exploatare (Anexa E, Foto 21); 
 Nişe pentru opaiţe (Anexa E, Foto 22); 
 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 (Anexa E, Foto 23); şi, 

 Obiecte de lemn, precum o scară monoxilă conservată în situ (Anexa E, Foto 24). 
În ciuda dificultăţilor inerente pentru deschiderea accesului, galeria Cătălina 

Monuleşti reprezintă un sistem antic de exploatare deosebit, cu bune perspective în ceea ce 
priveşte continuarea cercetării şi efectuarea de noi descoperiri, întrunind şi o serie de 
elemente care o prezintă ca un amplasament adecvat pentru amenajarea unui traseu public 
de vizitare. 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 (Anexa E, Foto 25).  

 
5.5.1.7 Sectorul Carpeni, Păru Carpeni 

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. 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). Mai precis, a fost prelevat un fragment dintr-o scândură de brad 
pentru analiză C14, iar rezultatul obţinut a fost: 1925 ± 50 BP (40 BC – 220 AD), respectiv în 
dată C14 calibrată între 1 cal BC şi 220 cal AD (între secolele I şi al II-lea p. Chr.). 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 într-o grămadă. 
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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 (lăţime 2,30 m, lungime 4,50 m şi înălţime 5,80 m), 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 30m 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, fiind prima descoperire de 
această natură 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 
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 în situ pentru 
analize. Studiile sale asupra inelelor de creştere a arborilor conservaţi 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 lemnelor 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 indicînd sfârşitul secolului I p. Chr, respectiv începutul sec. II p. 
Chr.. Studiul dendrocronologic trebuie finalizat pentru a putea obţine date mai precise. 

 
5.5.1.8 Sectorul Hăbad 

Sectorul Hăbad este situat la sud-vest de Cetate şi Găuri, zonă în care pe planurile 
vechi nu figurează nici o lucrare minieră. Sondajele arheologice efectuate în 1983 au pus în 
evidenţă o intrare de galerie antică. În anul 2001 s-a efectuat o prospecţiune în acest sector 
de talie redusă, zonă în care formaţiunile superficiale ar fi putut masca integral vestigiile. 
Printre vestigiile identificate putem menţiona galeria La Studentu. Această galerie, reputată a 
fi antică a fost redeschisă şi topografiată în timpul misiunii 2001, iar în 2003 topografia a fost 
completată atingându-se o lungime totală de 127 m (surpare dincolo de această limită). 
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Lucrare minieră antică a fost săpată cu unelte; este vorba de o galerie transversală orientată 
nord-sud, reluată intens şi desfigurată de către minerii moderni. Pe ansamblu, această 
galerie lungă care comunica cu siguranţă cu o zonă de exploatare importantă situată spre 
sud a fost parţial desfigurată şi prin amplasarea de şine de fier şi a unei susţineri în lemn de 
epocă modernă pe o parte importantă din lungimea sa (127 m lungime accesibilă, lăţime 
medie 1,10 m, înălţime medie 1,60 m deasupra şinelor de fier). 

La 2,50 m de intrare, în tavanul galeriei se deschide un şantier de exploatare de 
dimensiuni reduse ce a urmărit intersecţia a şase filoane de cuarţ, uşor mineralizate, 
orientate SV-NE. Galeria a fost săpată într-o rocă cu duritate redusă, respectiv un dacit 
alterat intens. În pofida prezenţei şinelor de fier pe toată lungimea accesibilă a galeriei şi a 
susţinerii în lemn pe o lungime semnificativă, se păstrează mai multe sectoare de perete cu 
urme de unelte (daltă), bine conservate, care atestă săparea acestei galerii anterior secolului 
al XVII-lea (debutul exploatării prin puşcare). Explorarea rapidă efectuată în acest sector a 
pus în evidenţă numeroase urme ale abatajului cu unelte ceea ce permite să se ateste o 
origine veche a acestei lucrări, fără însă a se putea oferi o datare mai precisă între 
antichitate şi epoca modernă. Mai mult, galeria posedă un plafon rotunjit, săpat cu unelte, 
ceea ce o diferenţiază net de lucrările romane atestate în restul perimetrelor miniere la Roşia 
Montană. În acest context, poate fi vorba de lucrări miniere medievale. 

În marginile drumului din acest sector apar mai multe intrări de galerii vechi surpate 
sau rambleiate. Accesul în aceste lucrări ar putea fi restabilit, manual sau cu mijloace 
mecanice (excavator), în cazul unor explorări viitoare. Intrarea în galeria Deak Ferencz care 
permitea accesul în lucrările antice din zona Găuri a fost şi ea localizată. În sectorul Hăbad, 
ce era considerat a fi antic, dar în care până în momentul de faţă au fost puse în evidenţă 
numai două lucrări antice (galeria La Studentu şi galeria descrisă în 1983) s-ar preta la 
investigaţii complementare înaintea deschiderii unei viitoare cariere, dacă va fi cazul. 

 
5.5.1.9 Sumarul lucrărilor miniere moderne din masivul Cârnic 

Lucrările moderne din masivul Cârnic includ galerii cu gabarit redus şi diferite tipuri 
de şantiere de exploatare: săli foarte mari cu sau fără pilieri de susţinere (sau corande), 
şantiere verticale, şantiere mai mult sau mai puţin înclinate, şantiere de formă rotunjită tip 
“bulă”. Nici un element de datare nu permite în acest stadiu să atribuim acestor lucrări o 
datare mai precisă între secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XX-lea. Săpături 
arheologice şi studii de fond în arhive ar putea să furnizeze în viitor informaţii suplimentare 
privind această cronologie. Mai multe galerii sunt echipate cu şine de lemn (unele dintre ele 
având şi macazele din lemn în loc – vestigii importante) în diferite stadii de conservare. 
Unele din aceste galerii au fost studiate în 2002, iar o analiză C14 efectuată pe o şină din 
lemn a indicat un interval cronologic cuprins între secolele al XVII-lea şi al XIX-lea. După 
studierea lor, cele mai remarcabile vestigii din lemn ar putea fi prelevate, stabilizate şi 
conservate în vederea prezentării lor într-un spaţiu muzeisitic adaptat în cadrul sitului. 

 
5.5.1.10 Sumarul lucrărilor miniere antice din masivul Cârnic 

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 precizarea şi a acestui aspect de factură tehnică. 

În cadrul unei roci dure (spre exemplu sectorul Piatra Corbului), tehnica de 
exploatare cu focul este omniprezentă, dând naştere la o arhitectură caracteristică cu tavane 
boltite, pereţi rotunjiţi şi înegriţi. Dintr-un şantier de exploatare cu focul, au putut fi recuperate 
resturi de cărbune de lemn păstrate la mare înălţime pe o bordură remanentă şi care au 
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putut fi datate. Datarea C14 plasează această lucrare minieră săpată cu focul în epoca 
romană, între secolele al II-lea şi sfârşitul secolului al III-lea. În cazul acestui tip de 
arhitectură amploarea sălilor este spectaculoasă. Prezenţa nişelor de opaiţe reprezintă o 
altă caracteristică a lucrărilor miniere antice de epocă romană. Planurile înclinate sunt 
similare unor galerii înclinate, prevăzute în talpă cu trepte mai mult sau mai puţin marcante, 
în funcţie de panta lucrării. Acest tip de lucrări miniere par să fi avut rol în organizarea 
exploatării. Puţurile sunt relativ rare şi au adâncimi reduse. Ele contribuie la o mai bună 
organizare pe verticală a lucrărilor miniere dar nu par a fi avut rol în transportul minereului 
sau a sterilului. 

Pentru a încheia, menţionăm că marea majoritate a lucrărilor antice din masivul 
Cârnic au fost obiectul unor reluări miniere moderne de proporţii care le-au desfigurat, 
fragmentat, sau chiar distrus. Analiza spaţială prin intermediul unor ridicări topografice de 
detaliu permite posibilitatea de reconstituire 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 se aseamănă 
foarte probabil cu 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. 
 
5.5.2 Contextul mineritului aurifer roman  

Această secţiune oferă o imagine de ansamblu asupra patrimoniului arheologic de la 
Roşia Montană în context naţional şi internaţional. 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. 

Ca un rezultat al Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior, respectiv al 
cercetărilor efectuate de echipa franceză, este şi realizarea unor serii de datări cu 
radiocarbon şi dendrocronologice, pe probe de lemn şi cărbune prelevate 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. 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. 

 
5.5.2.1 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 
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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 (Maghiar, Olteanu, 1968; Wollmann, 1996), 
incluzând şi o evaluare a stadiului cercetărilor, document elaborat în baza studiilor efectuate 
de dr. Lucia Marinescu (Studiu istoric 2002) şi de către Mihaela Simion, specialişti din cadrul 
MNIR (vezi Anexa D).  

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 
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. 

 
Tabel 5-1. Dovezi ale mineritului roman în zona montană şi pe văile de la vest de 

Turda (Potaissa) 

Sit Interpretarea datelor Principalele surse biligrafice citate 
în Atlasul Barrington 

BĂIŞOARA * Indicii semnificative pentru mineritul roman 
(în muzeul din Aiud) D. Tudor 1968, 202 

IARA * 
Referinţe la urmele unor clădiri romane, care 
astăzi nu mai sunt vizibile. 
Aşezare minieră romană 

D. Tudor 1968, 202 

SURDUC Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană D. Tudor 1968, 202 

FĂGEŢI IERII Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană D. Tudor 1968, 202 

VIDOLM Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană D. Tudor 1968, 202 

SĂLCIUA DE SUS Posibile urme de exploatare minieră romană D. Tudor 1968, 202 
* = sit pentru care există dovezi semnificative referitoare la exploatările miniere aurifere în epocă romană 
 
 
Tabel 5-2. Dovezi ale mineritului roman în zona montană şi pe văile de la Bucium la 

Scărişoara. 

Sit Interpretarea datelor 
Principalele surse biligrafice citate 
în Atlasul Barrington şi indicate de 

M. Simion 

ALBAC Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană T.I.R. (Aquincum) 26 

SCĂRIŞOARA Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană D. Tudor 1968, 202 

NEAGRA Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană  

BISTRA Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană  

AVRAM IANCU Indicii privind spălarea aurului în epocă  
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Sit Interpretarea datelor 
Principalele surse biligrafice citate 
în Atlasul Barrington şi indicate de 

M. Simion 
romană 

VIDRA Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană  

CÎMPENI Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană T.I.R. (Aquincum) 37 

LUPŞA 
Indicii privind spălarea aurului în epocă 
romană 
Descoperiri de artefacte romane 

T.I.R. (Aquincum) 75 
Anexa D - studiu M. Simion 

HĂDĂRĂU ? aşezare romană Anexa D - studiu M. Simion 
PEŞTERA ? mină (peşteră) Anexa D - studiu M. Simion 
BUCIUM * Aşezare romană şi mine aurifere D. Tudor 1968, 196 - 7 

 

Date semnificative privind existenţa aşezării 
şi minelor aurifere romane 
Sistem hidraulic roman găsit în mina Petru şi 
Pavel (1930) 

Anexa D - studiu M. Simion 

ROŞIA MONTANĂ 
(ALBVRNVS MAIOR) * 

Ample cercetări efectuate. 
(vezi rapoartele publicate şi volumele din 
seria monografică Alburnus Maior) 

Bibliografie foarte vastă. 
(e.g. C.I.L III, 924 - 927, IDR I, IDR 
III/1, seria Alburnus Maior) 

* = sit pentru care există dovezi semnificative referitoare la exploatările miniere aurifere în epocă romană 
 
 
Tabel 5-3. Dovezi ale mineritului roman în regiunea de la vest de Zlatna (Ampelum). 

Sit Interpretarea datelor 
Principalele surse biligrafice 
citate în Atlasul Barrington şi 

indicate de M. Simion 
VALEA DOSULUI * Aşezare minieră auriferă romană T.I.R (Aquincum) 116 
TECHEREU Aşezare minieră auriferă romană T.I.R (Aquincum) 110 

ALMAŞU MARE  * Aşezare minieră auriferă romană 
Explorarea unor galerii romane în 1893 

D. Tudor (1968), 234 - 235 
Anexa D - studiu M. Simion 

POIANA   * Aşezare minieră auriferă romană D. Tudor (1968), 189 

STĂNIJA* 
Vestigii romane din mina Grofoaia de pe dealul 
Ungurului 
 

D. Tudor (1968), 193 
Şt. Olteanu, N. Maghiar (1968) 

CIB  * Vestigii romane 
 (colecţia Sabinolea) 

T.I.R. (Aquincum) 46 
Anexa D - studiu M. Simion 

* = sit pentru care există dovezi semnificative referitoare la exploatările miniere aurifere în epocă romană 
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Tabel 5-4. Dovezi ale mineritului roman în regiunea Brad. 

Sit Interpretarea datelor 
Principalele surse biligrafice 
citate în Atlasul Barrington şi 

indicate de M. Simion 
Aşezare romană şi indicii pentru spălarea aurului D. Tudor (1968) 192 - 3 BAIA DE CRIŞ* Galerii romane (sub localitatea actuală ?) Anexa D - studiu M. Simion 

RIBIŢA Vestigii romane D. Tudor 91968) 192 - 3 
ŢEBEA Vestigii romane T.I.R (Aquincum) 110 
CARACIU Aşezare minieră auriferă romană D. Tudor (1968) 192 - 3 

 Urme de galerii romane, indicii privind spălarea 
aurului în antichitate Anexa D - studiu M. Simion 

MESTEACĂN Vestigii romane T.I.R (Aquincum) 79 

BRAD 
(LA PETRENEŞTI)* 

Vestigii romane  
Galerii miniere şi necropole romane 
Sistem hidraulic roman găsit în mina Ruda, 
galeria Ana (1892) 
Galeria “Treptele romane” 

Anexa D - studiu M. Simion 

PORCUREA Vestigii romane D. Tudor (1968) 189 

HĂRŢĂGANI 
Vestigii romane  
Menţiuni din sec. XVIII despre izvoare termale 
folosite de romani 

D. Tudor (1968) 192 
Anexa D - studiu M. Simion 

BĂIŢA* 
Aşezare minieră auriferă romană  
Galerii şi urme semnificative legate de mineritul 
roman, clădiri, etc 

D. Tudor (1968) 191 
Anexa D - studiu M. Simion 

FIZEŞ* Aşezare minieră auriferă romană  
Sistem hidraulic roman găsit în mină 

D. Tudor (1968) 191 
Anexa D - studiu M. Simion 

HONDOL Vestigii romane  D. Tudor 91968) 191 
Anexa D - studiu M. Simion 

SĂCĂRÎMB Vestigii romane T.I.R. (Aquincum) 98 

(CÂINELUL DE SUS) Menţiuni importante de la 1890 privind mine de 
aur romane în zonă Anexa D - studiu M. Simion 

(CRIŞCIOR) Indicii vagi de la începutul sec. XIX Anexa D - studiu M. Simion) 
ISCRONI ? Vestigii T.I.R. 
MAIDAN ? Lucrări miniere aurifere romane Anexa D - studiu M. Simion 
* = sit pentru care există dovezi semnificative referitoare la exploatările miniere aurifere în epocă romană 
 
Tabel 5-5. Dovezi ale mineritului roman în munţii Banatului, la sud de Oţelu Roşu 

Sit Interpretarea datelor 
Principalele surse biligrafice 
citate în Atlasul Barrington şi 

indicate de M. Simion 
SASCA MONTANĂ Vestigii romane vezi Atlas p. 21 
MOLDOVA NOUĂ Vestigii romane vezi Atlas p. 21 

BORLOVA Vestigii romane  
Instalaţii de spălare a aurului etc. 

vezi Atlas p. 21 
Anexa D - studiu M. Simion 

BOLVAŞNIŢA* 
Vestigii romane  
Instalaţii de spălare a aurului etc  
(foarte aproape de MEHADIA CASTRVM) 

vezi Atlas p. 21 
Anexa D - studiu M. Simion 

BOCŞA MONTANĂ* 
Vestigii romane  
Numeroase unelte descoperite întâmplător 
 

vezi Atlas p. 21 
Anexa D - studiu M. Simion 

DOGNECEA * 
Vestigii romane  
Instalaţii de spălare a aurului etc  
? Galleries 

vezi Atlas p. 21 
Anexa D - studiu M. Simion 

TURNU RUIENI Ţine de Borlova  
VASIOVA Ţine de Bocşa  
* = sit pentru care există dovezi semnificative referitoare la exploatările miniere aurifere în epocă romană 
 
Concluzii 

Enunţate rezumativ, locaţiile de exploatări miniere aurifere romane indicate mai sus, 
şi prezentate cu o serie de detalii în Anexa D, demonstrează că Roşia Montană nu este 
unică în termenii istoriei mineritului roman. Există astfel indicii asupra cca. 47 de situri cu 
caracteristici relativ similare, situate în Transilvania şi Banat, dintre care 14, precum Ruda-
Brad, Stănija, Bucium – zona Vulcoi Corabia, cele de la Băiţa – Fizeş, cele din zona Certej – 
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Săcărâmb, cele din zona Baia de Criş, precum şi cele din zona Haneş – Almaşul Mare au 
oferit deja date certe asupra unui potenţial arheologic comparabil într-o anumită măsură 
celui al anticului Alburnus Maior, respectiv conţinând dovezi legate de exploatări aurifere, 
structuri de habitat şi elemente de infrastructură asociată. 

În vreme ce unele dintre situri au fost afectate de dezvoltări recente din ultimii 200 de 
ani, altele conţin indicii promiţătoare care să încurajeze desfăşurarea în viitor a cercetărilor 
arheologice. Aşa cum se afirmă în studiul elaborat de Lucia Marinescu, suma cercetărilor 
arheologice desfăşurate până în prezent la Roşia Montană crează o “imagine deformată 
despre Alburnus Maior”. Este important de subliniat acest punct de vedere. Datele şi 
informaţiile cunoscute până în prezent indică insistent faptul că viitoarele cercetări 
arheologice desfăşurate într-o serie de situri din România vor modifica percepţia actuală 
existentă despre Roşia Montană. Acest loc, dimpreună cu rezultatele cercetărilor efectuate 
aici între anii 2000 şi 2006 par a fi astăzi de o importanţă fără precedent, dar se pare că 
acest lucru nu va fi întotdeauna aşa, această apreciere fiind foarte susceptibilă de a fi 
modificată în anii ce vin. 

 
5.5.2.2 Contextul 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 vastă, 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). 

În Atlasul Barrington aceste exploatări miniere sunt listate astfel: 
 Britannia (sudul Ţării Galilor) 
 Aquitania (vestul Franţei) 
 Tarraconensis/Lusitania/Baetica (Spania şi Portugalia). 
 Noricum/Pannonia/Dalmatia/Moesia Superior (Austria, Slovenia, Bosnia, 

Herzegovina, Albania, Kosovo, Bulgaria) 
 Aegyptus (sud-estul Egiptului) 
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Tabel 5-6. Dovezi ale mineritului roman în Britannia (sudul Ţării Galilor) 
Site Interpretarea datelor Referinţă bibliografică 

LOUENTINON? 
(DOLAUCOTHI or 
PUMSAINT)* 

Importante vestigii legate de 
mineritul aurifer roman, galerii şi 
sisteme de drenare a apelor 

Barrington Atlas (2000). 
National Trust (misc.1995-2004) 

* = sit pentru care au fost documentate dovezi semnificative pentru mineritul roman şi existenţa un dezvoltări de 
infrastructură asociată. 

 
Tabel 5-7. Dovezi ale mineritului roman în Aquitania (vestul Franţei) 

Site Interpretarea datelor Referinţă bibliografică 
GEMILIACUM 
(JUMILHAC-LE-GRAND) *  Aşezare şi mine de aur romane  Barrington Atlas (2000) 205 

ST YRIEIX-LA-PERCHE Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 209 
BLATOMAGUS Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 202 
FORGEAS Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 204 
* = sit pentru care au fost documentate dovezi semnificative pentru mineritul roman şi existenţa unei dezvoltări de 
infrastructură asociată. 
 
Tabel 5-8. Dovezi ale mineritului roman în Tarraconensis/Lusitania/Baetica (nord-

vestul şi sud-vestul Spaniei şi Portugaliei) 
Sit Interpretarea datelor Referinţe bibliografice 

URROS Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 380 
SERRA DE S. JUSTA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 379 
MACEDINHO Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 376 
JALES Mine de aur romane  Barrington Atlas (2000) 375 
TRES MINAS * Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 379 
POCO DAS FREITAS Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 378 
SERRA DE ARGA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 379 
FRANCA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 375 
BEMBIBRE Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 373 
RIO ERIA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 378 
VALDUERNA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 380 
MONTEFURADO Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 377 
VALDUERNA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 380 
RIO CABRERA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 378 
RIO TURIENZO Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 378 
LAS MEDULAS* Importante mine romane şi infrastructură 

asociată 
Sit înscris pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO 

Barrington Atlas (2000) 376 
cu amplă bibliografie 

PUEBLA DEL BROLLON Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 378 
CASTROPODAME Mine de aur romane  Barrington Atlas (2000) 374 
EL CAUREL Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 374 
LAS OMANAS Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 377 
LA LEITOSA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 376 
PARAMO DEL SIL Mine de aur romane  Barrington Atlas (2000) 378 
VALLE RABON Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 380 
MONTEROSO Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 377 
IBOLLO Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 375 
ALTO DEL PALO* Carieră deschisă şi sisteme de drenare a 

apelor 
Vestigii semnificative 

Barrington Atlas (2000) 372 
şi alte referinţe 

ABLANEDA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 372 
MIUDES Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 376 
BRANA Carieră D. Bird (BAR 940) 2001 
IBOYA Carieră D. Bird (BAR 940) 2001 
FRESNEDO Carieră  D. Bird (BAR 940) 2001 
RIO DE ORO Carieră  D. Bird (BAR 940) 2001 
CALE Roman Barrington Atlas (2000) 373 
THARSIS* Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 429 
MEIMOA ? Barrington Atlas (2000) 424 
VIPASCA Importante surse epigrafice Barrington Atlas (2000) 425 
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Sit Interpretarea datelor Referinţe bibliografice 
(METALLUM VIPASCENCE)* Mine de aur 

Sit faimos 
cu ample referinţe 

CAVEIRA Roman Barrington Atlas (2000) 420 
URIUM (RIO TINTO)* Sit minier de faimă mondială 

Numeroase descoperiri 
Barrington Atlas (2000) 429 
cu ample referinţe 

* = sit pentru care au fost documentate dovezi semnificative pentru mineritul roman şi existenţa unei dezvoltări de 
infrastructură asociată. 
 
 
Tabel 5-9. Dovezi ale mineritului roman în Noricum/Pannonia/Dalmatia/Moesia 

Superior (Austria, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Albania, Kosovo, 
Bulgaria) 

Sit Interpretarea datelor 
Principalele referinţe bibliografice 

prescurtate în Atlasul Barrington (2000) 
vezi bibliografia hărţilor 49, 20, 21 

(Nr) DONJA GUSTERICA * Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 752 
NOVO BRDO * Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 754 
(Nr) GORNO KOBILE* Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 325 & 753 
DOLNO KOBILE* Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 325 & 752 
DOLNO UJNO* Aşezare romană şi carieră Barrington Atlas (2000) 325 & 752 
GOLEMO SELO* Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 325, & 753 
BISTRITSA* Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 325 & 751 
PANCHAREVO* Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 325 & 754 
GERMAN ? Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) Map 49, F1 
GORUBLJANE * Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 325 & 753 

CANDALICAE Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 325 & 299 şi MAP 20, 
B3 

BISTUA NOVA şi regiunea 
BATHIATAE  

O serie de mine romane 
identificate 

Barrington Atlas (2000) 289, 299 şi MAP 20, 
E5-F6 

RUDNIK* Mine de aur romane similar to 
Roşia Montană Barrington Atlas (2000) 321 

KUCAINA Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 318 
MAJDANPEK Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 319 
RUSMAN Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 321 
KRIVELJ* Aşezare şi mine aurifere romane Barrington Atlas (2000) 318 
SLATINA ? Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 322 
ZLOT ? Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 325 

SOCANICA* Mine de aur romane  
Aşezare şi pod Barrington Atlas (2000) 322 

LECE  ? Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 318 
ISKRETS ? Mine de aur romane Barrington Atlas (2000) 317 

DOMAVIA/GRADINA* Numeroase similitudini cu situl de 
la Zlatna (AMPELVM) L. Marinescu (2002) 

SPLONUM*  
Surse epigrafice care indică o 
serie de colonişti la Roşia 
Montană 

L. Marinescu (2002) 

SKELANI Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
VARVARA Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 

KOSMAJ* Numeroase similitudini cu situl de 
la Roşia Montană L. Marinescu (2002) 

VISIBABA Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
PLEVLJE Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
NARONA Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
CAVTAT Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 

AEQUUM* Mine de aur romane 
Colonişti veniţi la Roşia Montană L. Marinescu (2002) 

NERETVEI Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
POLJICA Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
CETINA VALLEY Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
RIDATAE Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
DOCLEA Mine de aur romane L. Marinescu (2002) 
* = sit pentru care au fost documentate dovezi semnificative pentru mineritul roman şi existenţa un dezvoltări de 
infrastructură asociată. 
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NOTA 1 
Minele din MOESIA sunt concentrate în următoarele arii: 
METALLI AURELIANI (valea Timocului) 
METALLI DARDANICI (Bosnia centrală) 
METALLI ULPIANI  (Kosovo) 
NOTA 2 
Cele mai importante mine romane erau situate în Bosnia Centrală, existând numeroase 
dovezi arheologice care indică similitudini evidente cu minele din Dacia. 
 
Tabel 5-10. Dovezi ale mineritului roman în Aegyptus (sud-estul Egiptului, “Deşertul 

estic”) 

Sit Interpretarea datelor 
Principalele referinţe bibliografice 

prescurtate în Atlasul Barrington (2000)
vezi bibliografia hărţilor 78, 80, 81 

(Nr.) GHUZZA* Fortăreaţă romană, cu aşezare şi mină 
de aur Barrington Atlas 1160 

ABU ZAWAL* Statio şi mină de aur Barrington Atlas 1159 
BUKHALUG* Aşezare şi mine de aur  Barrington Atlas 1159 
ERIDIYA* Aşezare şi mine de aur Barrington Atlas 1159 
(Nr) ATALLA* Fortăreaţă romană şi mină de aur Barrington Atlas 1172 
PERSOU (Nr)* Aşezare şi mine de aur Barrington Atlas 1172 
MALGE Posibilă mină romană de aur Barrington Atlas 1174 
UMM RUS Posibil două mine romane de aur Barrington Atlas 1175 

WADI DABAB Posibilă mină de aur romană 
 Barrington Atlas 1176 

(Nr) SIQDIT* Aşezare şi mine de aur Barrington Atlas 1175 
SUKKARI* Aşezare şi mine de aur Barrington Atlas 1175 
WADI EL-AMBOOT Mine de aur romane Barrington Atlas 1176 
ATTUT Mine de aur romane Barrington Atlas 1172 
(Nr) BARAMIYA* Fortăreaţă romană Barrington Atlas 1172 
DUNQASH * Fortăreaţă romană Barrington Atlas 1172 
SAMUT (1)* Aşezare şi mine de aur Barrington Atlas 1175 
SIBRIT Posibilă mină romană de aur  Barrington Atlas 1175 
HAMESH Mine romane de aur Barrington Atlas 1173 
GELLI* Aşezare şi mine de aur Barrington Atlas 1173 
UMM GARRIAT Posibilă mină romană de aur Barrington Atlas 1184 
ABU FAS Posibilă mină romană de aur Barrington Atlas 1182 
ALFAWA 
NW COMPASI Posibilă mină romană de aur Barrington Atlas 1176 

* = sit pentru care au fost documentate dovezi semnificative pentru mineritul roman şi existenţa un dezvoltări de 
infrastructură asociată. 
 
Concluzii 

Această scurtă evaluare confirmă faptul că este bine cunoscut acum că au existat 
vaste exploatări miniere într-o serie de provincii ale Imperiului Roman. Unele dintre acestea, 
aşa cum arăta Lucia Marinescu, sunt situate într-o serie de provincii romane (Pannonia, 
Noricum, Dalmatia, Moesia Superior) situate în vecinătatea Daciei. Altele (ca de exemplu 
cele din Spania, Portugalia, Marea Britanie, Egipt) sunt situate la mare distanţă. Multe dintre 
aceste situri pot fi identificate doar ca situri pentru care savanţii internaţionali au concluzionat 
că au fost asociate cu activităţi de extracţie a aurului. Pe de altă parte, un număr semnificativ 
de situri reprezintă centre majore cu infrastructură asociată şi dezvoltare tehnică, care sunt 
similare celor de la Roşia Montană. Unele dintre acestea, într-adevăr, conţin vestigii bine 
conservate. În ciuda indubitabilei semnificaţii arheologice şi istorice, concluzia este că Roşia 
Montană face parte dintre o serie întreagă de centre miniere aurifere din cuprinsul imperiului 
roman, ea având o importanţă comparabilă cu cea deţinută de acestea. Cercetarea asupra 
mineritului aurifer roman şi a minelor de aur continuă şi se dezvoltă rapid de la an la an, şi 
este indubitabil faptul că multe alte situri aşteaptă să fie cercetate şi să le fie clarificat 
contextul arheologic. În acest sens, următoarele afirmaţii publicate în Atlasul Barrington 
(Princeton, 2000) ajută la dovedirea acestui punct esenţial. 
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Pentru DALMATIA/MOESIA/NORICUM 
“Un număr semnificativ de toponime indicate de sursele antice trebuie încă 
identificate pe teren” 
Pentru PANNONIA 
“Stadiul actual al cercetării este inegal” 
Pentru EGIPT 
“Au fost făcute descoperiri importante în ultimii 20 de ani” 
“Progresul cercetării în această zonă este de aşteptat să fie rapid” 
“Numeroase mine au fost identificate pentru prima dată” 
“În viitor este de aşteptat o creştere semnificativă a numărului de situri cunoscute” 
Şi la final, dar nu în ultimul rând, o evaluare recentă asupra minelor romane de aur 
de la Pumsaint, în sudul Ţării Galilor, concluzionează că “fără îndoială alte puţuri de 
mină şi galerii de coastă aşteaptă să fie descoperite”. 

 
Este evident că situaţia se modifică într-un ritm rapid pe măsură ce cercetările aduc 

completări la lista minelor aurifere romane şi a aşezărilor aferente pe întreg curpinsul 
imperiului roman. Acest fapt poate avea o singură implicaţie pentru Roşia Montană: în afară 
de aceasta sunt numeroase alte situri care urmează să fie descoperite. 

 
5.5.3 Muzeul RoşiaMin  

Istoria mineritului care s-a dezvoltat aici de-a lungul a aproape 1900 de ani a dat 
Roşiei Montane un patrimoniu industrial minier distinct. Acest patrimoniu industrial este 
păstrat printr-o serie de elemente care ţin de arhitectura, istoria orală şi arheologia Roşiei 
Montane. O serie de elemente de patrimoniu cultural din Roşia Montană sunt păstrate în 
cadrul muzeului Roşia Min, care adăposteşte câteva artefacte industriale din secolul trecut. 

Între 1971 şi 1972, ca rezultat al unor eforturi semnificative, un tronson din lucrările 
antice din masivul Orlea au fost introduse în circuitul turistic şi ştiinţific. După realizarea unui 
program implementat între 1973 şi 1975, această porţiune de lucrări romane a devenit 
accesibilă publicului în cadrul unui complex muzeal. 

În cursul anului 1981, cu sprijinul unor entuziaşti locali şi al unei echipe de specialişti 
de la muzeul din Alba Iulia, a fost organizat un muzeu al mineritului, constând dintr-o 
expoziţie documentară, o expoziţie în aer liber, care împreună cu un lapidarium conţine 
peste 50 de monumnete litice romane (altare votive, stele funerare, edicule şi capace de 
sarcofag, precum şi unelte de minerit din lemn şi metal şi alte categorii de bunuri de 
patrimoniu mobil), toate fiind situate în apropierea galeriei de acces către lucrările miniere 
romane din masivul Orlea. Din păcate, muzeul – aşa cum a fost el organizat iniţial – a fost 
distrus la începutul anilor ’90.  

În prezent muzeul este administrat de către RoşiaMin, compania minieră de stat, şi 
combină expoziţia în aer liber cu un circuit subteran de vizitare. În cadrul său pot fi văzute 
următoare exponate: 

 Galeria romană (descrisă anterior);  
 Şteampuri cu 9 şi 12 săgeţi;  
 Un cram (o amenajare temporară pentru păstrarea unor unelte miniere);  
 Un model de galerie modernă cu accesoriile aferente;  
 O expoziţie în aer liber (lapidariul cu monumente litice romane); şi,  
 Alte instalaţii miniere specifice. 

 
Şteampurile 

Cele două şteampuri de lemn au fost reconstruite între anii 1970 şi 1979. Singura 
diferenţă structurală şi funcţională dintre aceste două instalaţii este numărul de săgeţi. 

Orice persoană care cumpăra (prin contract) sau moştenea un amplasament de 
şteamp avea voie să construiască o astfel de instalaţie. Bărbaţi şi femei deopotrivă, fie cu 
familiile lor sau cu personal angajat, prelucrau minereul aurifer cu ajutorul şteampurilor. 
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Acestea funcţionau între 18 martie şi 18 noiembrie, datorită condiţiilor de climă, care făceau 
ca apa care acţiona aceste instalaţii să îngheţe iarna. În cursul săptămânii, şteampurile 
lucrau de marţea până sâmbătă de dimineaţă, în vreme ce în anotimpul secetos (în lunile 
august şi septembrie) erau operaţionale de miercurea sau chiar joia până sâmbăta. 

De regulă, ele erau amplasate în cascadă, pe o serie de locaţii plane, de-a lungul 
văilor, utilizând diferenţa de nivel a terenului pentru a determina curgerea apei cu suficientă 
putere, o condiţie esenţială în acţionarea instalaţiei pentru zdrobirea, separarea şi colectarea 
aurului. Minereul era adus la şteamp cu corfa sau trocul. 
 
Şteampurile californiene 

Şteampurile cu săgeţi de fier de tip “californian” reprezintă nivelul tehnic atins pe plan 
european la sfârşitul secolului al XIX-lea. Acest tip de şteampuri a fost utilizat în Roşia 
Montană în perioada interbelică şi ulterior până la înlocuirea lui cu mori cu bile. 

Exemplarul din muzeu a fost executat de firma “Fraser & Chalmers” din Anglia, este 
de tipul 102-A însă anul fabricării sale nu este cunoscut. Acest tip de şteampuri se punea în 
mişcare cu ajutorul unui motor, de obicei electric, care acţiona arborele central. Mişcarea de 
rotaţie se transmitea asupra şaibelor de pe axul cu came ce ridica săgeţile care zdrobeau 
minereul. 

Părţile importante ale acestor tipuri de şteampuri sunt: 
 pivele - 2 cutii de oţel manganos unde avea loc operaţia de zdrobire a minereului;  
 săgeţile - 10 la număr; o săgeată împreună cu toate părţile componente având cca. 

360 kg;  
 axul cu came – care asigura ridicarea săgeţilor;  
 silozuri de minereu - executate din lemn şi căptuşite cu tablă, având forma prismatică 
şi asigurau curgerea gravitaţională a minereului.  

 
Cram-ul (casa ştemparului) 

Muzeul mineritului conţine o casă de lemn de mici dimensiuni acoperită cu şiţă. 
Aceasta avea rolul de adăpost al ştemparului, cât şi de loc de depozitare pentru unelte.  
 
Instalaţiile de reprocesare a aurului prin flotaţie 

Muzeul mineritului conţine de asemenea şi următoarele componente: 
 Moară cu bile (capacitate de procesare - 30 de tone în 24 de ore); adusă aici din 

Baia de Arieş;  
 Motor electric de extracţie;  
 Roată elevatoare (transportor cu bandă); şi, 
 Celule de flotaţie. 

5.6 Patrimoniul cultural intangibil  

Acestă secţiune se referă la o serie de tradiţii locale practicate de-a lungul timpului la 
Roşia Montană. Aceste tradiţii locale formează o parte semnificativă din patrimoniul cultural 
intangibil al Roşiei Montane.  

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) defineşte 
patrimoniu cultural intagibil astfel: 

“Practicile, reprezentările, expresiile, precum şi cunoştinţele şi abilităţile pe care 
comunităţile, grupurile şi, în unele cazuri, indivizii le recunosc ca făcând parte din patrimoniul 
lor cultural. Uneori acesta este denumit şi patrimoniul cultural viu, şi se manifestă inter alia în 
următoarele domenii:  

 tradiţii şi expresii orale, incluzând comunicarea verbală într-o anumită limbă ca un 
vehicul al patrimoniului cultural intangibil;  

 artele spectacolului; 
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 practici sociale, ritualuri şi evenimente festive;  
 cunoştinţe şi practici despre natură şi univers; şi 
 meşteşuguri tradiţionale. 

Patrimoniul cultural intangibil este transmis de la o generaţie la alta, şi este constant 
recreat de către comunităţi şi grupuri, ca răspuns la interacţiunea cu mediul înconjurător, 
natura şi condiţiile lor istorice de existenţă. Acesta asigură oamenilor sensul identităţii şi 
continuităţii, şi protejează promovarea, susţinerea şi dezvoltarea diversităţii culturale şi a 
creativităţii umane (UNESCO, 2004).” 

 
5.6.1 Arhiva de istorie orală 

Această arhivă de istorie orală conţine peste 100 de ore de înregistrări digitale cu 
interviuri, fiind până în prezent singura arhivă de acest fel care se referă la patrimoniul 
industrial şi la tradiţiile de viaţă ale unei comunităţi de mineri cu o îndelungată existenţă din 
Transilvania. 

 
5.6.2 Aspecte de viaţă spirituală: ceremonii, festivităţi şi târguri 

Modul în care localnicii din Roşia Montană celebrează festivaluri şi ceremonii diferă 
într-o anumită măsură de restul aşezărilor rurale din Transilvania. Acest fapt poate fi explicat 
prin diversitatea etnică şi religioasă existentă la Roşia Montană, diversele populaţii fiind 
atrase aici de existenţa rezervelor de aur. 

Informaţia din acestă secţiune se referă în special la perioada interbelică, respectiv 
perioada dintre cele două războaie mondiale. Probabil multe din aceste tradiţii şi obiceiuri 
vor fi existat şi în primii ani ai secolului XX, pe când Transilvania făcea parte din Imperiul 
Austro-Ungar. 

Ca urmare a naţionalizării industriei miniere din Roşia Montană în perioada 
comunismului, multe din tradiţiile unice care vor fi existat aici şi sunt descrise în continuare, 
nu mai sunt vii, ne mai fiind practicate. Majoritatea informaţiilor cuprinse în acesată secţiune 
sunt rezultatul cercetărilor etnografice efectuate în zona Roşia Montană în perioada 2001-
2004, un prim volum de sinteză fiind publicat în 2004 (vezi Popoiu, Paula, (ed.), 2004). 
 
5.6.2.1 Participarea la slujbele religioase din ziua de duminică 

În zilele de duminică, localnicii înlocuiau hainele modeste de lucru şi se îmbrăcau cu 
cele mai bune haine, pentru a merge cum se cuvine la biserică. Hainele de sărbătoare 
constau la femei din rochii elegante, pălării şi blănuri, iar bărbaţii purtau pe lângă cizmele de 
lac, costum negru de „perovian“ (un fel de tergal), cravată sau papion şi pălărie de pluş. 
Acestea erau fie comandate de la meşterii locali (croitori, cizmari), fie aduse de la oraş. 

 
5.6.2.2 Ziua de târg 

În Roşia Montană săptămânal era zi de târg (sâmbăta). Un număr mare de vânzători 
expuneau mărfurile în piaţa centrală situată lângă „castelul“ Ajtaj. Ei plăteau o taxă 
administratorului care, după unele informaţii, făcea parte din familia Ajtaj şi care se obliga să 
salubrizeze zona după încheierea târgului. Pentru a acoperi necesarul de cereale şi lactate 
al localnicilor, soseau dis-de-dimineaţă la piaţă căruţele negustorilor din Bucium, Lupşa şi 
Muşca. „Ţărenii“ de la Miceşti ofereau spre vânzare zarzavaturi şi fructe. Tot legume 
aduceau şi negustorii sosiţi de la Turda cu „mocăniţa“ (după inaugurarea liniei Alba-Turda). 
Acestora li se adăugau o serie de negustori evrei ce livrau materie primă pentru 
meşteşugarii locali (stofe, piele, flecuri pentru pantofi). Dimineaţa devreme soseau vara 
fetele din împrejurimile Roşiei pentru a fi tocmite la coasă de cei care aveau păşuni mai 
întinse, necesitând mână de lucru sporită. 
 
5.6.2.3 Balul 

Distracţia favorită a populaţiei tinere din Roşia Montană era balul. Astfel de baluri, de 
mai mică sau mai mare amploare se organizau într-o serie de locaţii din centrul istoric al 
satului, în strada Brazi, dar cel mai adesea la Cazino.  
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Clădire cu multiple funcţionalităţi, Casinoul, aflat în proprietatea familiei Barta, 
adăpostea o serie de săli destinate petrecerii timpului liber, asemănătoare celor de la curtea 
imperială şi din marile capitale ale Europei. Astfel se face că spre uzul roşienilor bogaţi, la 
Casino existau săli luxoase destinate jocului de biliard, pokerului sau clasicelor jocuri de 
noroc: chemin de fer, ruletă etc., la acestea adăugându-se două restaurante. 

Inspirate de balurile din Imperiu, aceste manifestări reprezentau cel mai bun prilej 
pentru tineri de a flirta, iar pentru adulţi de a se distra etalându-şi hainele de gală. Cele mai 
multe baluri aveau loc iarna, perioadă în care roşienii aveau mai mult timp liber, minerii 
ocupându-se numai cu pregătirea pietrelor pentru şteampuri, iar femeile fiind implicate doar 
în treburile casnice. Principalii organizatori ai balurilor erau asociaţiile confesionale, un rol 
foarte important în viaţa culturală şi socială a localităţii jucându-l Reuniunea femeilor greco-
catolice din Roşia Montană. Activă şi pe planul luptei naţionale, organizaţia a trimis în 1918 
un delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia, în persoana preotului Nicolae Cosma. Despre 
acesta se ştie că la întoarcere “[……] a continuat să desfăşoare o bogată activitate culturală 
organizând conferinţe, spectacole cu coruri, cu piese de teatru, a organizat şezători cu 
scopul de a trezi sentimentul patriotic de care era el însuşi animat, în rândul roşienilor.“ 

În perioada interbelică apar o serie de noi programe culturale, care se desfăşurau la 
noul club, sub deviza “Muncă şi lumină.” (Rişcuţa, Cristina, 2005).  

 
5.6.2.4 Aprinderea focurilor rituale 

Provenind dintr-un cadru arhaic precreştin, exista obiceiul (dispărut astăzi) aprinderii 
focurilor rituale (denumite local „bolbote“) pe dealurile Roşiei şi Cornei în seara de 9 martie, 
când în calendarul ortodox erau celebraţi cei 40 de mucenici din Sevasta. Focurile rituale 
erau aprinse cu surcele uscate pe gardurile de piatră care delimitau proprietăţile (maurii). 
Semnalată pe o arie largă a Transilvaniei, dar şi în alte regiuni ale ţării, această practică îşi 
are originea în credinţa că astfel se putea influenţa pozitiv starea critică a Soarelui ajuns la 
echinocţiul de primăvară, când lumina şi căldura propagate de el erau încă puse în cumpănă 
de forţele frigului şi ale întunericului. Conform tradiţiei locale, tinerii (fete şi băieţi), dar şi 
copiii săreau peste foc, “ca să nu-i pişte puricii“- la origine probabil ritual purificator. 

 
5.6.2.5 Paştele 

Pe un cu totul alt palier se află tradiţiile şi festivităţile tradiţionale legate de marea 
sărbătoare creştină a Învierii Domnului: Paştele. Enoriaşii asistau la slujbele desfăşurate în 
Săptămâna Mare în diferite biserici din Roşia, iar în Vinerea Mare, odată cu momentul 
evocării morţii lui Iisus, totul lua o amploare deosebită. La biserica catolică de pildă, câţiva 
bărbaţi echipaţi într-un gen de uniforme păzeau cu lănci în mâini mormântul simbolic al lui 
Iisus, amenajat în stânga altarului, acţiunea încheindu-se în noaptea de Înviere. În mod 
tradiţional, în noaptea respectivă roşienii asistau la slujbă şi aveau cu ei coşuri cu alimente 
(cozonac, friptură, vin) care erau sfinţite de către preot. Acestea erau consumate apoi acasă 
în prima zi de Paşte, în cadrul restrâns al familiei. În următoarele două zile însă, locul 
sărbătorii individuale este luat de petreceri comune de mai mare amploare desfăşurate 
(dacă vremea era favorabilă) pe dealuri spre tăuri. Femei, bărbaţi şi copii, însoţiţi de 
muzicanţi, petreceau mâncând, bând şi dansând. 

 
5.6.2.6 Tradiţii de sorginte maghiară 

Un obicei preluat de la populaţia de etnie maghiară, dar îmbrăţişat de către toţi 
locuitorii comunei, este stropitul cu parfum sau cu apă al fetelor de către flăcăi (a doua zi de 
Paşte) şi al flăcăilor de către fete în ziua următoare. Ritual de fertilitate străvechi, convertit 
într-un gest galant, stropirea era precedată de o mică poezie: 

Am fost în grădină 
Am văzut o floare 
Am vrut s-o iau 

Slobodă e oare? 
 

Tot de la populaţia maghiară provine şi denumirea unei petreceri populare 
desfăşurată sub forma unui picnic la iarbă verde de 1 mai: “majalis“, la care participau mai 
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ales tinerii, dar şi cei mai maturi. Chiar dacă în zonă, după cum am menţionat anterior, 
creşterea animalelor şi agricultura aveau o pondere mai puţin însemnată, aceasta nu 
reprezenta o piedică pentru roşieni de a petrece ziua de 1 mai, care sub numele de 
Armindeni marca debutul primăverii în diferite regiuni ale ţării. Despre aceasta s-a spus că 
reprezintă o sărbătoare de primăvară dedicată atât activităţilor pastorale şi agrare, cât şi 
sănătăţii şi veseliei oamenilor. 
 
 
5.6.2.7 Sărbători minereşti 

Mineritul fiind ocupaţia tradiţională în Roşia Montană, pe 4 decembrie, Biserica 
ortodoxă celebrează ziua Sfintei Varvara, patroana spirituală a minerilor. În mod similar, 
membrii bisericii catolice organizau un serviciu religios în timpul căruia femei şi bărbaţi 
cântau în jurul statuii sfintei Barbara (versiunea maghiară a Sfintei Varvara), cerând protecţia 
ei. 

 
5.6.2.8 Crăciunul şi Anul Nou 

Apropierea Crăciunului era motiv de mare bucurie pentru toţi, dar mai ales pentru 
copiii care “ieşeau ciurdă la colindat“. Grupaţi în cete, copiii, dar şi flăcăii, porneau în seara 
de ajun, cântând pe la case colindele tradiţionale: “O, ce veste“, „Trei crai“, „Viflaim“ (după 
cum erau denumite în zonă). Echipaţi cu câte o stea cu cinci colţuri meşteşugit făcută ca să 
se învârtească sau cu câte o căsuţă decorată cu fotografii cu subiect religios şi având în 
interior câte o lumânare, străbăteau comuna până spre miezul nopţii, fiind răsplătiţi fie cu 
prăjituri, fructe sau bani, fie cu băutură (doar în cazul adulţilor). 

Un obicei, care pare a se fi pierdut în ultima vreme, îl reprezintă Ceata Irozilor. 
Îmbrăcaţi în costume viu colorate, constând din haine lungi, pantaloni roşii, purtând coroane 
şi săbii, aceştia puneau în scenă o mică scenetă despre evenimentele legate de naşterea 
Mântuitorului. În Corna, unde era cunoscut sub numele de “Craii“, obiceiul avea o 
componentă aparte, pe care o regăsim la un mare număr de cete de colindători din diferite 
zone ale ţării. Ne referim la practica de a desfăşura a doua zi o petrecere împreună cu fetele 
din sat, cu participarea unor muzicanţi plătiţi din fondurile cetei. 

Noaptea de Anul Nou constituia un nou prilej pentru tineri de a desfăşura jocurile 
tradiţionale cu măşti. În mentalitatea arhaică, sfârşitul şi începutul unui an reprezenta un 
moment extrem de primejdios, în care omenirea era ameninţată de pericolul ca timpul să se 
sfârşească, fără a fi reînnoit într-un nou ciclu. Se impunea aşadar o recreare simbolică a 
situaţiei de haos ce ar fi favorizat repetarea cosmogoniei. Operaţiune având aşadar raţiuni 
similare celor care au determinat apariţia făşingarilor, jocurile cu măşti erau mai puţin 
utilizate în zonă. Jocul caprei, denumită pe aici “ţurca“, se desfăşura individual, fără a fi 
integrat vreunui alai. Astfel, câte un flăcău acoperit de o blană de oaie juca capra “în 
picioare“ marcând ritmul prin clămpănitul botului, colindând deopotrivă pe la case cât şi pe la 
cârciumi. 

 
5.6.2.9 Nunţile 

Nunta este marcată de obicei în spaţiul rural românesc de un număr relativ mare de 
rituri de trecere, menite să asigure un debut cât mai favorabil pentru noul cuplu. În Roşia 
Montană, unde au predominat din cele mai vechi timpuri elementele de cultură orăşenească, 
situaţia este oarecum diferită. 

Dacă apartenenţa etnică şi confesională diferită nu pare a fi ridicat probleme 
deosebite, cel puţin în sec. al XX-lea, dovadă numărul mare de familii mixte, deosebirea de 
avere şi prestigiu social reprezenta o piedică destul de însemnată. Conform informaţiilor 
furnizate de una din bătrânele Roşiei (Szekely Vilma, 2002), “cei cu casă de piatră nu prea 
se căsătoreau cu cei cu casă de lemn“.Aceeaşi persoană sublinia faptul că “lăturenii şi 
viniturile trebuiau să fie foarte dibaci ca să fie primiţi  

Revenind la momentul peţitului, trebuie să amintim că aici era fixată şi zestrea fetei, 
care consta de obicei din: aur, mobilier, ţesături de interior. Deşi s-au înregistrat şi unele 
cazuri în care acestea erau înzestrate cu roţi de şteamp, ele nu erau frecvente, căci pentru 
cele mai multe familii, instalaţia respectivă constituia unica sursă de venit. Tot acum se 
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stabilea şi data nunţii, ce era precedată cel mai adesea de logodnă constând de regulă dintr-
o petrecere în familie, ce dădea un caracter semioficial legăturii. Nunta avea loc după un 
interval de timp variabil, de până la câteva luni, în care membrii viitorului cuplu trebuiau să 
participe împreună la baluri “căci altfel se strica tomneala“. 

De obicei, sâmbăta avea loc cununia civilă la primărie, iar nunta ce se desfăşura a 
doua zi era impregnată de un puternic caracter urban, fiind lipsită în Roşia Montană de 
întregul alai de obiceiuri ce caracterizează acest moment în zonele rurale. Nuntaşii erau cu 
toţii îmbrăcaţi în haine “nemţeşti“ de sărbătoare. Mirele purta costum negru foarte elegant, 
iar mireasa rochie albă cu voal, după ultimele tendinţe ale modei. Mirele însoţit de rudele 
sale şi de naşi (de regulă mai multe perechi), porneau de dimineaţă spre casa miresei. 
Petrecerea se desfăşura în funcţie de averea celor implicaţi fie acasă, fie la o sală închiriată 
denumită “prenzitoriu“, cu participarea unui număr variabil de persoane. Nu dura mai mult de 
o noapte şi nu exista tradiţia de a se da “dar“, singuri naşii obişnuiau să-i ajute pe tinerii 
căsătoriţi cu diverse sume de bani. 

 
5.6.2.10 Practicile funerare 

În cadrul evenimentelor legate de ciclul vieţii, momentul care concentrează însă cel 
mai mare număr de rituri şi tabu-uri îl reprezintă şi în Roşia Montană, ca peste tot în lume, 
înmormântarea. Convieţuirea în cadrul aceleiaşi comunităţi a credincioşilor de diferite 
confesiuni şi-a pus în mod inevitabil amprenta asupra modului în care fiecare îşi îngropa 
morţii, acesta căpătând o serie de trăsături comune. Elementele specifice nu au dispărut 
însă, astfel că se mai păstrează încă obiceiul ca ortodocşii şi romanocatolicii să fie 
înmormântaţi cu mâinile pe piept, iar protestanţii cu ele pe lângă corp. În timp ce la ortodocşi 
cultul morţilor este mai dezvoltat, fiind tradiţionale parastasele de 6 săptămâni, 6 luni, 1 an, 7 
ani, la catolici morţii mai sunt comemoraţi doar anual pe 1 noiembrie. 

La toate confesiunile însă, decedatul era mai întâi spălat, îmbrăcat cu “hainele bune“, 
după care era aşezat pe o masă în “casa curată“ (szepe szoba). În coşciug erau puse un 
număr de obiecte în credinţa că-i vor fi de folos în călătoria spre lumea cealaltă: un bănuţ 
pentru plata “vămilor“, o lumânare ca să aibă lumină, o carte de rugăciuni, un pieptene. 
Deasupra uşii camerei în care se află răposatul se pune de obicei steagul de la biserică, sau 
o fâşie neagră de pânză, “doliul“, şi care rămân acolo până la înmormântare. În acest 
interval de cca 3 zile se desfăşoară privegherea răposatului, la care participă rude, prieteni 
şi vecini, care zăbovesc până spre miezul nopţii, fiind însă semnalate cazuri în care au 
rămas până spre dimineaţă. Semnificaţia priveghiului a fost foarte clar explicată în studiul 
efectuat chiar în Munţii Apuseni: “Între taberele spiritelor malefice şi cele binevoitoare omului 
se dau lupte, iar potrivit crezului arma cea mai eficace în lumea duhurilor este starea de 
veghe“. 

În acest interval oamenii erau serviţi de către gazde cu prăjituri şi băutură şi discutau 
despre diverse lucruri cu sau fără legătură cu răposatul. Pentru a trece timpul mai uşor jucau 
uneori cărţi, domino, remi. Un obicei dispărut din zonă de ceva vreme îl constituiau jocurile 
de priveghi, desfăşurate însă doar în cazul în care cel decedat era de vârstă foarte înaintată 
şi când moartea acestuia era privită ca o eliberare firească, fiind acceptată cu resemnare. 

În ziua înmormântării, după slujbă, preotul dădea citire “iertăciunilor“ scrise de 
membrii familiei şi în care era evocată personalitatea răposatului. Când defunctul era un 
tânăr dispărut tragic, aceste “iertăciuni“ erau de mai mare amploare. 

Înainte de a scoate coşciugul din cameră, romano-catolicii îi băteau întotdeauna 
capacul, spre deosebire de ortodocşi, care îl acopereau de abia la poartă. Niciodată însă 
drumul spre cimitir nu se făcea cu sicriul descoperit. O secvenţă ce se regăseşte la toate 
etniile şi confesiunile din Roşia Montană este reprezentată de obligativitatea de a închide 
uşa de la cameră imediat după ce decedatul era scos de acolo. În caz contrar, exista 
credinţa că decedatul ar trage după el şi pe alţii “în mormânt“. Astfel se face că toţi cei aflaţi 
în cameră mai rămâneau în interior câteva minute, răstimp în care clătinau bine masa pe 
care fusese aşezat răposatul, probabil ca să alunge duhurile ce ar mai fi zăbovit în zonă. 
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5.6.2.11 Scurte concluzii 
Informaţiile prezentate mai sus oferă o imagine de sinteză asupra vieţii sociale şi 

spirituale din Roşia Montană. Mozaicul etnic şi confesional a făcut ca Roşia Montană să fi 
avut un loc distinct în cadrul aşezărilor din munţii Apuseni, aspect reliefat prin ceremonii şi 
festivităţi unice. Schimbările survenite însă după al doilea război mondial, în special prin 
naţionalizarea mijloacelor de producţie din 1948, a determinat plecarea din zonă a unei părţi 
a populaţiei şi implicit pierderea multora dintre tradiţii. Totuşi, prin caracterul lor implicit 
conservator, o serie de practici, precum cele legate de evenimente familiale, ca de exemplu 
cele ocazionate de nuntă sau înmormântare mai sunt întâlnite şi astăzi. 

 
5.6.3 Meşteşuguri tradiţionale  

Istoria mineritului cu o vechime de cca. 1900 de ani a determinat existenţa la Roşia 
Montană a unui patrimonoiu industrial minier aparte. Acest patrimoniu se păstrează astăzi 
sub forma elementelor de arhitectură, arheologie şi istorie. Informaţii asupra meşteşugurilor 
tradiţionale sunt prezentate în secţiunile precedente, în special în cele referitoare la peisajul 
cultural, de vreme ce acestea sunt considerate ca făcând parte din acest concept.  
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6 Concluzii  
 

Roşia Montană este o comunitate care a evoluat dintr-o îndelungată istorie minieră, 
amplasată într-un peisaj natural montan, şi cu o diversitate etnică generată de cei care au 
migrat în zonă atraşi de speranţa de a descoperi aur. Astfel, deşi într-o anumită măsură 
Roşia Montană se aseamănă cu alte localităţi din Transilvania, este în acelaşi timp 
purtătoarea unor caracteristici aparte, care o disting de satele învecinate.  

O caracteristică este istoria minieră a localităţii care datează de cca. 1900 de ani, din 
perioada romană, aşa cum o demonstrează rezultatele cercetărilor arheologice şi existenţa 
reţelei de galerii. Programul de cercetare arheologică, desfăşurat sub coordonarea şi cu 
participarea guvernului român, a instituţiilor româneşti şi străine, cu finanţarea RMGC, a pus 
în evidenţă existenţa unor structuri romane, precum incinta funerară de la Tău Găuri, 
clădirile romane de pe dealul Carpeni şi mai multe necropole de incineraţie, zone de habitat 
şi zone sacre. Acestea confirmă într-o anumită măsură datele furnizate de sursele 
epigrafice, asupra existenţei unui centru administrativ roman în zonă; este posibil ca o serie 
de structuri să fie suprapuse de aşezarea actuală Roşia Montană. 

Deşi există o serie de toponime care ar putea avea o origine dacică, toponime 
menţionate de tăbliţele romane care se referă la zona Roşia Montană (Alburnus Maior pe 
atunci), cercetările arheologice desfăşurate până în prezent nu au pus în evidenţă dovezi 
certe care să susţină aici o prezenţă dacică anterior cuceririi romane. Fără îndoială, 
investigaţiile în reţeaua subterană de galerii au oferit informaţii asupra faptului că în 
antichitate va fi existat aici un sistem de exploatare minieră destul de vast şi sofisticat, 
judecând prin prisma tehnicilor miniere utilizate aici de romani. Aceste lucrări sunt 
comparabile cu cele din alte situri miniere din alte zone geografice europene, precum 
Spania, Portugalia şi Ţara Galilor. Echipa franceză de la universitatea din Toulouse a 
explorat o parte considerabilă din aceste lucrări miniere, în ciuda condiţiilor dificile de acces 
datorate faptului că acestea sunt inundate, colmatate şi parţial surpate. Multe lucrări antice 
au fost distruse de re-exploatarea lor în epocă modernă, sau prin umplerea lor cu steril în 
aceeaşi epocă, dar există încă porţiuni mai bine păstrate unde – în consecinţă – s-au putut 
desfăşura cercetări minuţioase ale unor galerii, planuri înclinate, camere cu pilieri, etc. 

Dat fiind faptul că acest program de cercetare este primul de acest fel în România, 
este dificil să fie evaluate vestigiile de locuire şi elementele asociate de infrastructură 
minieră în comparaţie cu alte situri, care sunt clar documentate, dar unde nu s-au desfăşurat 
până în prezent cercetări arheologice propriu-zise. Astfel există posibilitatea de a atribui 
descoperirilor de la Roşia Montană o semnificaţie nu întru totul realistă. În fapt, amplele 
cercetări arheologice desfăşurate la Roşia Montană nu au pus în evidenţă până în acest 
moment existenţa unei aşezări romane importante, ci doar o serie de structuri care indică 
prezenţa unor elemente de administraţie romană şi a unor elemente militare din cadrul 
legiunii a XIII-a Gemina, precum şi o serie de zone de habitat, cu structuri de lemn. Numărul 
mormintelor, conţinutul şi calitatea inventarelor funerare sugerează că la Roşia Montană a 
trăit o comunitate destul de numeroasă. Este absolut necesară implementarea în viitor a 
unor noi programe de cercetare pentru a stabili dacă siturile miniere similare documentate în 
România conţin reţele de lucrări miniere subterane comparabile, gradul în care acestea au 
fost afectate de reexploatări medievale şi moderne, dar datele deţinute până în prezent 
indică în foarte mare măsură faptul că descoperiri ulterioare de aceeaşi factură pot surveni 
în numeroase alte situri. 

Mineritul din epoca modernă a generat şi o serie de alte impacte asupra Roşiei 
Montane, unele de ordin pozitiv, altele de ordin negativ. Bogăţia adusă de veniturile 
provenite din activităţile miniere, combinate cu cadrul geografic al văii Roşia Montană au 
generat apariţia unor grupări de cartiere bogate care înconjoară piaţa centrală, zone 
caracterizate de clădiri de mari dimensiuni, multe dintre ele clasate ca monumente istorice. 
Structura acestei zone este diferită de cea a restului aşezării, respectiv cea cu evoluţie 
liniară dezvoltată de-a lungul pârâului Roşiei, situată în partea inferioară a văii. Partea 
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superioară a acesteia este declarată zonă protejată, aici fiind localizate cele mai multe 
monumente istorice, precum şi trei biserici. 

Mineritul de epocă modernă şi contemporană a generat şi un peisaj afectat de 
cariere, halde de steril risipite de-a lungul văilor şi râuri cu apă poluată cu metale grele şi cu 
aciditate ridicată.  

Altă serie de consideraţii asupra Roşiei Montane sunt legate în mod semnificativ de 
faptul că industria minieră este în momentul de faţă reprezentată de exploatarea de stat, 
care nu este profitabilă şi de accea reducându-şi considerabil numărul de angajaţi. De 
vreme ce satul a fost dintotdeauna dependent de minerit, mai degrabă decât de agricultură 
sau comerţ, mulţi dintre locuitorii tineri sunt obligaţi să părăsească Roşia Montană în 
căutarea unor locuri de muncă. Această scădere a activităţii economice a localităţii a generat 
un impact asupra elementelor de patrimoniu cultural şi continuă să fie o ameninţare pentru 
acestea. O serie de biserici, monumente istorice şi clădiri rezidenţiale sunt abandonate, 
prezintă o serie de deteriorări structurale sau sunt într-o stare de conservare precară. 
Această tendinţă se va menţine sau se va înrăutăţi dacă mina actuală va continua să 
restructureze personalul sau chiar se va închide. Nu poate fi ignorat că, datorită faptului că 
locuitorii sunt nevoiţi să se orienteze spre alte activităţi ca agricultura şi exploatarea 
lemnului, se vor produce impacte asupra peisajului cultural al Roşiei Montane, care este 
deja alterat. 

Aşa cum se poate vedea din această scurtă prezenatre, o mică parte din patrimoniul 
cultural al Roşiei Montane a rămas neafectat de îndelungata istorie minieră a acesteia, o 
parte a acestuia fiind totuşi păstrată în cadrul muzeului RoşiaMin, incluzând altare votive 
romane, echipament minier din secolul XIX – XX, şi accesul public într-o galerie minieră 
romană. Totuşi ca un rezultat al vastelor cunoştinţe acumulate în cei şase ani de derulare ai 
programului de cercetare arheologică şi studii de patrimoniu, s-a creat o oportunitate unică 
de a înţelege şi documenta mai bine evoluţia acestei comunităţi miniere cu o tradiţie de 1900 
de ani, fapt imperios necesar în contextul în care o serie de forţe economice continuă să 
degradeze unele aspecte legate de patrimoniul cultural al Roşiei Montane. Această 
cercetarea amplă a fost posibilă prin fondurile puse la dispoziţie de investiţia minieră a 
RMGC. 
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• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea PATN, secţiunea III – Zone Protejate  
• Legea nr. 378/2001 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

de interes naţional, revizuită prin Legea nr. 462/2003. 
• Legea nr. 182 / 2000 privind protejarea bunurilor mobile de patrimoniu cultural, 
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• Legea nr. 462/2003 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

de interes naţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 820 din 19 noiembrie 2003. 
• Ministerul Culturii şi Cultelor 2004. Ordinul ministrului culturii şi cultelor referitor la 

adoptarea Listei Monumentelor Istorice şi a Listei Monumentelor Istorice Dispărute, 
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Documente internaţionale 
 

 Recomandările UNESCO asupra principiilor internaţionale aplicabile cercetărilor 
arheologice (1956); 

 Convenţia Naţiunilor Unite referitoare la Protejarea Patrimoniului Mondial Cultural şi 
Naţional (1972), prin care statele semnatare îşi asumă responsabilitatea de a stabili 
un sistem activ pentru protejarea patrimoniului cultural şi naţional de valoare 
mondială excepţională;  

 Charta de la Veneţia (1966). Charta internaţională privind conservarea şi restaurarea 
monumentelor şi siturilor; documentul face o serie de recomandări referitoare la 
conservarea, efectuarea săpăturilor arheologice şi restaurarea în cazul 
monumentelor 

 Declaraţia de la Amsterdam (1975) – Charta europeană a patrimoniului arhitectural a 
Consiliului Europei, document 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 europeană asupra unor delicte privind 
patrimoniul cultural a Consiliului Europei, document care stabileşte o serie de 
obligaţii pentru statele semnatare în sensul adoptării unor măsuri de prevenire şi 
urmărire a delictelor asupra patrimoniului cultural.  

 Convenţia de la Granada (1985). Convenţia asupra protejării patrimoniului 
arhitectural al Europei adoptată de Consiliul Europei; statele semnatare îşi asumă 
obligaţia de a adopta măsuri legislative pentru protejarea patrimoniului arhitectural, 
incluzând monumente istorice, ansambluri urbane şi situri. 

 Convenţia de la Valetta (1992). Convenţia europeană asupra protejării patrimoniului 
arheologic adoptată de Consiliul Europei; documentul revizuieşte şi completeză 
convenţia similară din 1969, declarând conservarea şi sporirea patrimoniului 
arheologic drept unul din scopurile politicilor de de dezvoltarea urbană şi regională. 

 Convenţia de la Florenţa (2000). Convenţia europeană a peisajului adoptată de 
Consiliu Europei, care introduce un set recomandări referitoare la protecţia, 
gestionarea şi dezvoltarea tuturor peisajelor din Europa. 
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Anexa A. Exemplu pentru o fişă de evidenţă de 

monument istoric redactată de către OPUS 
 
 
 
 
 

 
 

NR.  
CRT. 

  

1. IDENTIFICARE:  
 ADRESĂ Roşia Montană nr. 324 
 PROPRIETAR Sekely Anton 
 UTILIZATOR S.C. AMERICAN DOINA S.R.L. 

Asociaţia familială SNACK BAR SILVANA 
   
2. STATUT JURIDIC:  
 TIPUL DE PROPRIETATE Privată 
 CLASARE Monument categorie B (AB-II-m-B-00280) 
   
3. ANALIZĂ ISTORICĂ:  
 DATARE 1876 
 PROPRIETARI ANTERIORI Necunoscuţi  
 FUNCŢIUNI - 
 OBSERVAŢII (persoane, 

evenimente importante, 
intervenţii asupra clădirii). 

- 

   
4. ANALIZĂ URBANISTICĂ:  
 FUNCŢIUNE ACTUALĂ Comerţ, servicii, locuire 
 FORMA PARCELEI Neregulată  
 DIMENSIUNILE PARCELEI - 
 AŞEZAREA PE PARCELĂ Tip urban, pe aliniament 
 P.O.T., C.U.T. - 
 REGIMUL DE ÎNĂLŢIME  S+P+E 
 ÎNĂLŢIME LA CORNIŞĂ 10.80 m 
 ÎNĂLŢIME TOTALĂ 14.30 m 
 TIPUL DE ACOPERIRE Şarpantă lemn 

LOCALITATE: ROŞIA MONTANĂ  
Fişa nr.: 4.10/ casa nr. 324 
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NR.  
CRT. 

  

 TIPUL DE ÎMPREJMUIRE - 
 ALTE CONSTRUCŢII - 
 OBSERVAŢII (repere): Face parte din frontul nord-estic al pieţei. 
5. ANALIZĂ ARHITECTURALĂ:  
 SISTEMUL CONSTRUCTIV  Materiale grosime pereţi observaţii 
 Demisol / Subsol Cărămidă  65 cm boltit  
 Parter  Cărămidă  65 cm  
 Etaj(e)  Cărămidă  65 cm  
 Mansardă / Pod Structură de lemn,  

învelitoare ţiglă   
   
6. CONSERVARE, RESTAURARE:  
 Starea de conservare  Bună  
 Lucrări anterioare (reparaţii, 

restaurări). 
- 

 Posibilităţi de reabilitare Reparaţii, amenajarea spaţiilor comerciale şi a 
curţii; echipare sanitară 

   
7. VALOARE:  
 URBANISTICĂ Delimitarea spaţiului pieţei  
 ARHITECTURALĂ Sistem construit, tipologie: II A 
 COMPONENTE ARTISTICE Decoraţia faţadei principale 
   
8. DESCRIERE:  
 Descriere sit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parcelă de dimensiuni medii cu ocupare 
intensivă. 
• Zid de terasare spre proprietatea nr. 392 
• Construcţia face parte dintr-un front continuu 
care delimitează piaţa pe latura de N-E; accesul 
pe parcelă prin gang. 
 
 
 
 
 

 Descriere obiectiv: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramă funcţională. 

• Plan în formă de “U” cu gang de acces pe 
parcelă în axul faţadei 

• Organizare funcţională: 
Parter - două spaţii comerciale cu acces 
direct din piaţă 
Etaj - camere cu treceri dintr-una în alta, 
comandate de cursivă  

• Faţada principală: 
simetrică faţă de gang, cu profilaturi 
decorative (coloane şi ancadramente) din 
tencuială 
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Schiţă de releveu 
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Anexa B. Harta Pošepny cu amplasarea lucrărilor 

miniere vechi la Roşia Montană (1868) 
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Anexa C  
 
Lista Monumentelor Istorice din Roşia Montană  

 
 
Lista Monumentelor Istorice (elaborată de MCC şi publicată în Monitorul Oficial nr. 646 bis din 16 iulie 2004) 
Situri arheologice 
01. Situl arheologic Alburnus Maior (cod LMI AB-I-s-A-00065) 
02. Aşezarea romană de la Alburnus Maior, zona Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.01) 
03. Exploatările romane miniere de la Alburnus Maior, masivul Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.02) 
04. Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni (cod LMI AB-I-m-A-00065.03) 
05. Monumentul funerar roman din zona “Hop-Găuri” (cod LMI AB-I-m-A-00065.04) 
06. Galeria “Cătălina Monuleşti”din zona protejată, în centrul istoric al localităţii (cod LMI AB-I-m-A-
00065.05)  
07. galeriile Romane din masivul Cârnic, zona Piatra Corbului (cod LMI AB-I-s-A-20329) 
 

 
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 
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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 

 
 
 
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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I.  Patrulaterul Aurifer 
 

1) Brad - Săcărâmb (Baia de Criş, Ţebea, Caraciu, Ruda-Brad, Crişcior, 
Câinelu de Sus, Hărţăgani, Băiţa,, Măgura-Topliţa, Certeju de Sus, 
Săcărâmb) 

2) Almaş - Stănija (Stănila, Techereu, Almaşu Mare) 
3) Roşia Montană (Alburnus Maior), Bucium 
4) Baia de Arieş (Băişoara, Surduc) 
 
 

II. Munţii Banatului  
La sud de Sasca Montană şi Moldova Nouă; exploatări de aur aluvionare: 
Borlova şi Bolvaşniţa; Bocşa Montană; Dognecea. 
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1. Albac, com. Albac, jud. Alba 
Localizare: De-a lungul albiei pârâului Albac ( punctul “Gura Rezii”, lângă biserică)sunt 
semnalate echivoc posibile urme ale unor spălătorii romane de aur. Informaţie neconfirmată 
în sadiul actual al cercetării. 
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: TIR, L 34, 26; G. Téglàs, în Ungarische Revue, 9, 1889, p. 330; RepAB, 1995, 
p. 29, nr. 5. 

 
2. Almaşu Mare, com. Almaşu Mare, jud. Alba. 
Localizare: în munţii Metaliferi, pe platou între râurile Criş şi Ampoi, masivul Runcu Massiv 
şi dealul Bojeniţa. 
Descoperiri: Urme de exploatări miniere romane în zona filoanelor Alexandru, Sever, 
Adriana. Puncte de interes arheologic – Corneatca (Toţi Sfinţii – exploatare minieră), Coronţi 
(Dealul Baba) şi dealul Negrii (descoperirea unor statui ale lui Jupiter şi Junona) 
G. Téglás (1893), la sfârşitul sec. XIX descrie aici urmele unor exploatări miniere (galerii) 
situate pe culmea dealului, cu o lăţime de 12 m. Materiale romane descoperite întîmplător 
(passim). Téglás presupune esitenţa aici a unei vigilia.  
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: G. Téglàs, în Archaeologiai Értesitö 11, 1891, p. 360-362; idem, în 
Archaeologiai Értesitö 14, 1894, p. 134; idem, în Klio, 1911, p. 509; V. Christescu, Viaţa 
economică în Dacia Romană, Piteşti, 1926, p. 12, 16, 19; N. Maghiar, Ştefan Olteanu, Din 
istoria mineritului în România, Bucureşti 1970, p. 178, Pl. 16 este o schiţă a unei galerii cu 
trepte romane; V. Wollmann, Der Erzbergbau, Die Salzgewinnung und die Steinbrüche im 
Römischen Dakien, Cluj-Napoca, 1996, p. 137-140; V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi 
minelor din România, Bucureşti, 2000, p.117. 
 
3. Avram Iancu – Vidra de sus, com. Avram Iancu, jud. Alba 
Localizare: Pe malul drept al râului Arieş. Posibile urme de spălătorii de aur şi alte instalaţii 
conexe, datate în epocă romană. Informaţii neconfirmate încă de cercetare arheologică în 
zonă. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: TIR, L 34, 31; M. J. Ackner, în Jarbuch der k k. Central – Comision, Wien, 
1856, p. 19; C. Gooss, Chronik der archäologischen Funde în Siebenbürgen, p. 112; G. 
Téglàs, în Ungarische Revue, 9, 1889, p. 330; V. Christescu, Viaţa economică a Daciei 
romane, Piteşti, 1929, p. 13; D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 
1968, p. 202; RepAB, 1995, p. 51, nr. 12. 

 
4. Baia de Criş, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara. 
Întreaga regiune denumită a Crişului Alb (Măgura Caraci, Ţebea, Baia de Criş). 
Localizare: Platoul “Ptincuri” (la sud de comună) şi vârful Feredeului. În punctul minier 
Adamul Vechi – o galerie romană. Monede de la Marcus Aurelius şi Antoninus Pius (astăzi 
pierdută) şi foarte probabil urmele unor aducţiuni de apă (informaţie din sec. XIX de la G. 
Téglàs). 
Descoperiri: Foarte probabil este cea mai vestică exploatare romană din zona Patrulaterului 
Aurifer. Astăzi aşezarea actuală suprapune vechea aşezare antică minieră; descoperirea 
unor unelte de minerit (ciocane de diorit şi fier, foarte probabil de epocă romană). Explotări 
miniere de epocă medievală şi modernă (sec. XVII - XVIII). 
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: G. Kuun, Szófia Torma, G Téglàs, Hunyadvármegye története, Budapest, 
1902, p. 166;. TIR L, 34, p. 44; D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, 
Bucureşti, 1968, p. 192-193, V. Wollman, Der Erzbergbau, Die Salzgewinnung und die 
Steinbrüche im Römischen Dakien, Cluj-Napoca, 1996, p. 132-134. 
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5. Băişoara, com. Băişoara, jud. Cluj. 
Localizare: în bazinul Mureşului, pe valea Arieşului superior, pe pârâul Ierţii, la vest de 
Băişoara. 
Descoperiri: G. Téglás, Şt. Ferenczi, A. Sântimbreanu şi V. Wollmann afirmă că aici nu ar fi 
existat exploatări de aur (ci poate doar de argint) în epoca romană, dar aici au fost 
descoperite o serie de unelte (ciocane, târnăcoape, râşniţe, opaiţe) folosite pentru 
extragerea metalelor şi aflate în prezent la Muzeul Orăşenesc Aiud. Există o serie de 
mărturii asupra existenţei unor construcţii romane la Iara, lângă Băişoara) (menţiune în sec. 
XIX), dar astăzi nu se mai văd urme vizibile. Alte urme de exploatări miniere şi de habitat 
sunt semnalate la Făgetul Ierii, Surduc. 
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: G. Téglàs, în Archaeologiai Értesitö 18, 1898, p. 432 şi urm.; V. Wollmann, în 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca, 19, 1976, p. 251; V. Wollmann, Der 
Erzbergbau, Die Salzgewinnung und die Steinbrüche im Römischen Dakien, Cluj-Napoca, 
1996, p. 148-149. V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 
2000, p. 123-124. 

 
6. Băiţa, com. Băiţa, jud. Hunedoara. 
Localizare: în munţii Metaliferi, în bazinul Mureşului (pe pârâul Băiţa), la cca. 15 km de 
Veţel (Micia). 
Foarte probabil aşezarea romană este situată lângă mina Josephi, în masivul Măgura.  
Descoperiri: Mină cu o reţea de galerii (probabil pentru exploatarea argintului). O serie de 
fragmente de râşniţă au fost descoperite în zonă, aflate în prezent în colecţiile MCDR. În 
sec. XIX erau încă vizibile urme de ziduri de piatră şi cărămidă (urme de hypocaustum). 
Astăzi acsete urme nu mai sunt vizibile. Sunt cunoscute exploatări miniere subterane în 
galerii. G. Téglàs descrie în sec. XIX urmele unor bazine de apă şi a sistemului de aducţiune 
aferent. Descoperiri întâmplătoare: fragmente de tegule, mozaic, urme de pictură murală, un 
opaiţ (cu ştampila MVRRI), conducte de apă, tezaur monetar (Traian până la Septimius 
Severus), ceramică, unelte. În legătură cu exploatările miniere antice de la Băiţa sunt şi 
descoperirile din satul Fizeş (com. Păulişul), cu urme de locuire romană (între dealurile 
Cornet şi Sfredel). Important de remarcat – foarte probabil de la Fizeş (şi nu Batiz cum 
este indicat în unele surse) – provin piese ale unui sistem hidraulic de evacuare a apelor de 
mină (găsite în mină). 
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: TIR L, 34, 59; TIR L, 34, 32; G. Téglàs, în Archaeologiai Értesitö, 3, 1883, p. 
142-147; idem, în A hunyadmegye történelmi és régészeti társulat évkönyve, 1884, p. 77-79; 
P. Király, în Apulum, Cluj, 1892, p. 374; M. Palfy, Geologische Verhältnisse und Erzgänge 
der Bergbaue des siebenbürgeschen Erzgebirges, Budapest, 1916, p. 76; V. Christescu, 
Viaţa economică în Dacia Romană, Piteşti, 1926, p. 12, 19; D. Tudor, Oraşe, Târguri şi sate 
în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 191; V. Wollmann, Der Erzbergbau, Die 
Salzgewinnung und die Steinbrüche im Römischen Dakien, Cluj-Napoca, 1996, p. 130-131; 
V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 2000, p. 125-126.  
 
7. Bistra, com. Bistra, jud. Alba. 
Localizare: Localitate amplasată de-a lungul albiei Bistrei.  

În imediata apropiere a localităţii actuale au fost semnalate, în secolul al XIX-lea urme ale 
unor spălătorii romane de aur precum şi obiecte legate de această preocupare economică. 
De asemenea a fost semnalată o piesă numismatică emisă în timpul domniei lui Caracalla 
(212 – 218 p. Chr.). Nu au fost confirmate arheologic în stadiul actual al cercetării. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: M. J. Ackner, în Jarbuch der k k. Central – Comision, Wien, 1856, p. 19; C. 
Gooss, Chronik der archäologischen Funde în Siebenbürgen, p. 267; G. Téglàs, în 
Ungarische Revue, 9, 1889, p. 330 - 333; Gh. Popa, Tablele cerate descoperite în 
Transilvania, Bucureşti, 1890, p. 109; B. Cserni, Alsófehér vármegye monográfiája, 2/1, 
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Aiud, 1901, p.539; G. Popa Lisseanu, Romanica, Bucureşti, 1926, p. 213; V. Christescu, 
Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 12; D. Pop, în Apulum, 2, 1943 – 1945, 
p. 429 – 430; I. Winkler, A. Hopârtean, în Cercetări Numismatice, 1,1978, p. 21; RepAB, 
1995, p. 58, nr. 17. 

 
8. Bocşa (Vasiova), jud. Caraş Severin. 
Localizare: munţii Dognecei, pe valea Bârzavei. 
În punctul “Cracul de Aur”. Exploatări de fier, dar şi de aur, argint şi cositor (staniu).  
Descoperiri: Opaiţe, bare de fier, săpăligi, ciocane, pene, cărămizi cu ştampila Legio IV 
Flavia Felix şi un tezaur monetar (cu monede databile între 70 şi 251 p. Chr.).  
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: G. Téglàs, în Történelmi és régészeti értesitö, 1891 (Timişoara), p. 81; idem, 
în Archaiologiai Közlemények, 29, 1899, p. 107; Al. Borza, în Revista Institutului Social 
Banat-Crişana, 1941, p. 316; D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 
1968, p. 62; V. Wollmann, Der Erzbergbau, Die Salzgewinnung und die Steinbrüche im 
Römischen Dakien, Cluj-Napoca, 1996, p. 152-153; V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi 
minelor din România, Bucureşti, 2000, p. 120. 
 

9. Bolvaşniţa, com. Bolvaşniţa, jud. Caraş Severin. 
Localizare: în munţii Cernei, pe valea râului Mehadia, pe pârâul Bolvaşniţa, la cca. 5 km în 
amonte de castrul roman de la Mehadia. 
Descoperiri: Au fost descoperite instalaţii pentru spălarea aurului, împreună cu ceramică şi 
monede romane de sec. III p. Chr.  
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent (doar 
semnalarea unor exploatări miniere).  
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 62; V. 
Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 2000, p. 120. 
 

10. Borlova, com. Turnu Ruieni, jud. Caraş Severin. 
Localizare: în munţii Ţarcului, pe valea Timişului. 
Descoperiri: o instalaţie de spălare a aurului, un tezaur monetar cu sute de monede (cele 
mai recente fiind din vremea lui Constantius al III-lea). 
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 62; V. 
Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 2000, p. 120. 
 
11. Bucium, com. Bucium (Buciumile), jud. Alba. 
Exploatările miniere antice din zona Bucium - Corabia. 
Localizare: în munţii Metaliferi, pe văile Abruzel şi Ampoiului, spre muntele Corabia. Situat 
la sud şi sud-est de comună (altitudine 1351 m – reper muntele Corabia, în aproprierea sa 
fiind situată mina Vulcoi). 
Descoperiri: Exploatare minieră de suprafaţă de mari dimensiuni, numită Ieruga (lăţime -20 
m şi adâncime -30 m). Alte exploatări de suprafaţă – la sud de Ieruga – în mina Maria 
Loretto (un volum uriaş excavat de cca. – 30.000 m3 – probabil nu în totalitate în epocă 
romană). Exploatarea în galerie, pe filon, la mina “Petru şi Pavel” – urme de exploatare 
subterană u profil caracteristic trapezoidal şi nişe pentru opaiţe pe pereţii galeriei. În 1929, la 
Bucium, în această mină foarte probabil, a fost descoperit un sistem hidraulic de drenare a 
apelor de mină. De-a lungul timpului s-au făcut mai multe descoperiri întămplătoare, dintre 
care multe unelte de minerit din diverse epoci.  
Se presupune că apă necesară pentru diversele activităţi miniere era adusă în antichitate 
printr-un canal de aducţiune (carregus) din muntele Breaza; se poate ca apa provenită din 
torenţi să fi fost colectată şi în rezervoare de mari dimensiuni în care se spălau nisipurile 
aurifere (asemănător probabil cu instalaţiile descrise de Plinius-XXXIII, 75 sub numele de 
piscinae care erau folosite în cadrul exploatărilor miniere aurifere din Hispania).  
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Situaţie arheologică: Presupus sitem de habitat, neidentificat până în prezent. Exploatările 
miniere antice nu au beneficiat de un studiu ştiinţific adecvat de arheologie minieră. O mare 
necropolă a fost identificată şi parţial cercetată (cunoscută în literatura de specialitate ca 
necropola de incineraţie de la Boteş-Corabia), cu câteva grupuri de morminte de morminte 
tumulare de incineraţie în zonele Poduri şi Boteş (cercetări efectuate de L. Bela, G. Téglás şi 
O. Floca). Semnalarea unor descoperiri epigrafice întâmplătoare.  
Bibliografie: B. Csérni, Alsófehér vármegye monográfiája, 2/1, Aiud, 1901, p.141, 151; G. 
Téglàs, în Ungarische Revue, 9, 1889, p. 260 şi urm.; idem, în Archaiologiai Közlemények, 
16, 1890, passim; idem, în A hunyadmegye történelmi és régészeti társulat évkönyve, 1889-
1890, p. 111, 131; 1891-1892, p. 28, 32-34; S. Rákóczy, în Bányászati és Kohászati lapok, 
39, 1906, p. 529; G. Téglàs, în Bányászati és Kohászati lapok, 42,1909, p. 484-488; Anuarul 
Institutului Geografic Român, 1941, p. 255; N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului 
Românesc, Bucureşti, 1970, p. 76; D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, 
Bucureşti, 1968, p. 196-197; V. Wollman, Der Erzbergbau, Die Salzgewinnung und die 
Steinbrüche im Römischen Dakien, Cluj-Napoca, 1996, p. 140-142; V. Boroneanţ, 
Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 2000, p. 117. 
Pentru necropola de la Boteş Corabia: G. Téglàs, în Archaiologiai Közlemények, 16, 
1890, p. 1-40, 186; IDR III/3, p. 422-423; D. Protase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, 
Bucureşti, 1971, p. 104-107; O. Floca, în Anuarul Institutului de Studii Clasice, 3, 1936-1940, 
p. 160-173; idem, în Sargetia, 2, 1941, p. 91-98; K. Horedt, Untersuchungen zur 
Frühgeschichte Siebenbürgens, Bukarest, 1958, p. 13, no. 2; Irina Nemeti, S. Nemeti, în 
Funeraria Dacoromana, Cluj-Napoca, 2003, p. 411-413. 
 
12. Câinelul de Sus, com. Băiţa, jud. Jud. Hunedoara. 
Localizare: în munţii Metaliferi, lângă exploatarea minieră de la Băiţa. 
G. Téglás afirmă că există numeroase vestigii ale minelor antice pe dealurile din 
împrejurimile localităţii, cât şi în actualul perimetru al satului (toponimele meţionate fiind 
Câinelul, Trestia, Ruda, Măgura-Caraci, Dealul Ungurului, Fericiaua şi Poiana Techeru). Au 
fost descoperite întâmplător cărămizi romane şi monede, fără alte precizări.  
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: G. Téglàs, A hunyadmegye történelmi és régészeti társulat évkönyve,, 1889, 
p. 167; D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 192; N. 
Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 53; V. Wollmann, 
Der Erzbergbau, Die Salzgewinnung und die Steinbrüche im Römischen Dakien, Cluj-
Napoca, 1996, p. 132; V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 
Bucureşti, 2000, p. 126.  
 
13. Caraciu, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara. 
Localizare: în munţii Metaliferi, pe valea Crişului Alb, dealul Măgura. 
Menţiuni legate de aşezări ale minerilor romani şi de galerii (urme de spălare a nisipurilor 
aurifere) pe dealul Măgura. Punct de exploatare minieră de suprafaţă - Marcul. În “Valea 
Şteampurilor” urme de spălarea a nisipurilor aurifere (grămezi de nisip şi pietriş). Un ciocan 
de diorit, posibil preistoric, a fost descoperit aici. Zona este foarte probabil în legătură cu 
exploatările semnalate la Baia de Criş. 
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Stanciu, Aurul Daciei şi Imperiul Roman, Timişoara, 1942, p. 33; Dorin 
Popescu, în Materiale şi Cercetări arheologice, 2, 1956, p. 197 D. Tudor, Oraşe, Târguri şi 
Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 193; V. Wollman, Der Erzbergbau, Die 
Salzgewinnung und die Steinbrüche im Römischen Dakien, Cluj-Napoca, 1996, p. 132-133; 
V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 2000, p. 126. 
 
14. Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, pe valea Mureşului, pe afluentul Geoagiu. Posibile urme 
legate de exploatări miniere romane. 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultura 
 

 
Anexa D: Exploatări Miniere de Epocă Romană în România 

Page 131 of 243 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p.191; V. 
Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 127. 

 

15. Crişcior, com. Crişcior, aparţinând de oraşul Brad, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, pe valea Crişului Alb lângă Brad. Vestigii arheologice pe 
valea Arz legate de activităţi miniere.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 192; V. 
Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 124; G. Gross, Chronik 
der archeologischen Funde Siebenburgens, AVSL, 1876, p. 65. 

 

16. Dognecea, com. Dognecea, jud. Caraş Severin. 

Localizare: în munţii Dognecea, pe valea Dognecei, afluent al râului Caraş. 

Aici au fost exploatate zăcăminte de aur, argint, cupru, plumb şi fier. Plumbul era utilizat la 
separarea aurului de celelalte metale, prin procedeul de topire. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 
60; Ignaz von Born, Voyage mineralogique fait en Hongrie et en Transilvanie, Paris, 1870; V. 
Wollmannn, Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, Banatica, 2, 1973, p. 187 – 198; V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor 
din România, 2000, p.121. 

 

17. Fizeş, com. Păuliş, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, pe valea Mureşului, pe valea Brăniştea, între dealurile 
Corneţ şi Sfredel, lângă Băiţa. În 1906, K. Papp menţionează urme de exploatări miniere 
romane şi urme de aşezare. Vezi şi Băiţa.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 191; N. 
Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 53; V. 
Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 127. 

 

18. Hărţăgani, com. Băiţa, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, în bazinul Crişului Alb. 

Urme de activităţi miniere pe dealul “Măgura Băii”. O monedă de la Antoninus Pius a fost 
descoperită întâmplător. Se presupune că romanii au utiIizat izvoarele romane din 
apropierea galerie Sf. Andrei. Koleseri menţionează că la 1717 mina era încă deschisă.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: S. Koleseri, Auraria Romano-Dacica, Bratislava, 1780; G. Téglàs, A 
Hunyodmegyey Tortenelmi es, Regeszeti Tarsulat Evkonyve 1 1906, p. 165; D. Tudor, 
Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p.192; N. Maghiar, Şt. Olteanu, 
Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 162; V. Boroneanţ, Arheologia 
peşterilor şi minelor din România, 2000, p.127. 

 

19. Hondol, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, în bazinul Mureşului, pe valea Geoagiu. 
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Urme de exploatări aurifere pe dealul Coronda, la marginea satului. Minele de la Săcărâmb 
au făcut parte din acelaşi complex minier.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 191; V. 
Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p.128. 

 

20. Iscroni, com. Aninoasa, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Vulcan, pe valea Jiului. 

Mina este menţionată în Tabulae Imperii Romani.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 128. 

 

21. Peştera – mina “La Poduri”, com. Ocoliş, jud. Cluj. 

Localizare: pe valea Arieşului, pe afluentul Ocoliş, pe versantul stâng, la NE de sat. 

În peştera “La Poduri” a funcţionat foarte probabil o mină, fără alte precizări cronologice. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 124. 

 

22. Lupşa, com. Lupşa, jud. Alba 
Localizare: lângă Baia de Arieş.  

Urme de spălarea a aurului în epoca romană. În depozitele aluvionare au fost descoprite 
fragmente ceramice şi obiecte diverse.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 
56., Rep AB 1995. 

 

23. Măgura – Topliţa, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, în bazinul Mureşului, pe valea Geoagiu. 

Mine de aur semnalate la marginea localităţi; descoperirea întâmplătoare a unei urne 
romane.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 191; V. 
Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p.128. 

 

24. Maidan, com. Oraviţa, jud. Caraş Severin. 

Localizare: în munţii Aninei, în bazinul râului Caraş. 

Probabil aici a fost exploatat aurul, precum şi alte metale.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 121. 

 

25. Marga, com. Marga, jud. Caraş Severin. 

Localizare: în zona Muntele Mic, în bazinul Timişului, pe valea Bistrei. 
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Probabil aici a fost exploatat aurul, precum şi alte metale.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 121. 

 

26. Mesteacăn, jud. Hunedoara. 

Aici au fost observate doar urme de exploatare. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 192. 

 

27. Moldova Nouă, jud. Caraş Severin. 

Localizare: în munţii Locvei, pe valea Boşneag Valley, în Clisura Dunării. 

Probabil aici a fost exploatat aurul, precum şi alte metale.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 122; N. 
Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 59. 

 

28. Nera, com. Sasca Montană, jud. Caraş Severin. 

Localizare: în munţii Locvei, pe valea Nerei. 

Posibile urme legate de exploatări miniere antice. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 122. 

 

29. Petroşani, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Vulcan, pe valea Jiului. 

Menţiune în Tabulae Imperii Romani; urme de spălare a nisipurilor aurifere; descoperirea 
întâmplătoare aunui bust al lui Ares, în cadrul uneia dintre aceste instalaţii de spălare. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din istoria mineritului în România, 1970, p. 60, V. 
Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 125. 

 

30. Ruda – Brad, Jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, pe valea Crişului Alb. 

Aici există două galerii de epocă romană, lungi de respectiv 180 m şi 650 m, dar sunt foarte 
înguste. 

În CIL III, tabulae ceratae VI şi VII, există informaţia potrivit căreia, datorită dimensiunilor 
reduse ale galeriilor, minereul ar fi fost transportat de copii. 

Urme certe de exploatare minieră romană în galeria “Treptele Romane”.  

Discoperiri: ceramică romană, monede, opaiţe, (cu şatmapila AOE), sisteme hidraulice de 
evacuare a apelor de mină, unelte de minerit şi pentru prelucrarea minereului, o inscripţie 
(VEP) pe o stâncă. 

Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 125; D. 
Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 192; N. Maghiar, Şt. 
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Olteanu, Din istoria mineritului în România, 1970, p. 53; Dolgozatok az Erdely, Nemzeti 
Muzeum Erem-es Regisegtarabol, Cluj, 1916, p. 68, fig. 15. 

 

31. Săcărâmb, com. Certeju de Sus, Jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, în bazinul Mureşului, pe valea Geoagiului. 

Romanii au exploatat numai minereul aurifer numit tellurium (ldenumit mai apoi 
“săcărâmbit”), care era vizibil cu ochiul liber. Minereul rămas în urma exploatărilor romane 
conţinea aur până la 30 g/tonă.  

La o altitudine de cca. 780 m, în extremitatea sudică a masivului Cetraş, au fost observate 
M. J. Ackner urme de exploatare antice (romane ?) de suprafaţă, orientate N-S pe o lungime 
de 25 m . 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 128; 
Maghiar, Olteanu 1970, p. 56; Tudor 1968, p. 191; Wollmann, 1996, p. 131; Mittheilungen 
der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der historischen Baudenkmale, 
Wien, 1, 1856, p. 13; Rakoczy S. în Banyaszati es Kohaszati lapok, Budapest, 39, 1906, p. 
477; V. Christescu, Viaţa economică în Dacia Romană, 1929, p. 12) 

 

32. Sasca Română, com. Sasca Montană, Jud. Caraş Severin. 

Localizare: în munţii Locvei Mountains, pe valea Nerei. 

Probabil aici a fost exploatat aurul, precum şi alte metale.  

Există o menţiune despre deschiderea unei mine în Banatul Timişoarei, sursa fiind Fr. 
Griselini, Versuch einer politischen und naturlichen geschichte des Temesvarer Banats, în 
Briefen I, Viena 1780, p. 294; II, p. 44. 

Urme de exploatare au fost identificate pe dealul Besedin Hill, unde în 1776 a fost găsită o 
inscripţie cu următorul text: Flavia ingenua <vi>xit Annos XX. Iulius Flavianus coniucti 
Moes… h<oc> m<onumentum> p<osuit. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 122; N. 
Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 58-59. 

 

33. Sălciua de Sus, com. Sălciua, jud. Alba. 

Localizare: Localitate situată pe Valea Arieşului.  

O serie de informaţii din secolul al XIX-lea ar identifica, pe malurile Arieşului posibile urme 
de spalătorii romane, fară nici un fundament arheologic. De asemenea, o serie de piese 
numismatice datate din timpul domniilor lui Marcus Aurelius (161 - 180), Septimius Severus 
(193 - 211), Severus Alexander (222 - 235) sunt semnalate ca provenind din zonă, fără alte 
detalii pentru a identifica locul exact al descoperirii.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: TIR, L 34, 98; M. J. Ackner, în Jarbuch der k k. Central – Comision, Wien, 
1856, p. 24; C. Gooss, Chronik der archäologischen Funde în Siebenbürgen, p. 112; V. 
Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 17; D. Tudor, Oraşe, Târguri 
şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 202; I. Winkler, A. Hopârtean, în Cercetări 
Numismatice, 1,1978, p. 21; RepAB, 1995, p. 163, nr. 157. 
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34. Scărişoara, com. Scărişoara, Alba County 
De-a lungul albiei Arieşului sunt semnalate o serie de urme de posibile instalaţii de spălare a 
aurului datate în epoca romană. 
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 202. 

 

35. Slatina, jud. Caraş Severin. 

Localizare: în munţii Semenic, în bazinul Timişului, pe valea Slatinei. 

Probabil aici a fost exploatat aurul, precum şi alte metale.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 123. 

 

36. Surduc, com. Iara, jud. Cluj (vezi supra Băişoara). 

Localizare: în zona Muntele Mare, pe valea Arieşului, pe afluentul Iara. 

Urme de spălarea a minereurilor şi nisipurilor aurifere. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p.124; TIR, 
L 314, 107. 

. 

37. Surducu Mare, com. Forotic, jud. Caraş Severin. 

Localizare: în munţii Dognecei, pe valea Caraşului, pe afluentul Cornereţ. 

Probabil aici a fost exploatat aurul, precum şi alte metale.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 123. 

 

38. Ţebea, Jud. Hunedoara. 

Mine romane situate pe dealul Măgura Hill, precum şi urme de exploatare de suprafaţă pe 
distanţă de 20 m. În punctele ”Iosif la Tufe” şi ”O Adam” au fost identificate galerii romane, 
cu canale de drenaj a apelor.  

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970 p. 
56; D. Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 192. 

 

39. Teliuc, com. Teliucul Inferior, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Poiana Ruscă, pe valea Cernei, afluent al Mureşului. 

Aici sunt menţionate vestigii ale unor mine antice, situate foarte aproape de necropola de la 
Cinciş. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 126; N. 
Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 51; V. 
Christescu, Viaţa economică a Daciei Romane, Piteşti, 1929, p. 30-35; O. Floca, Villa rustica 
şi necropola daco-romană de la Cinciş, Acta M. N., 2, 1965, p. 163 – 193; D. Protase, 
Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966. 
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40. Trestia, com. Băiţa, jud. Hunedoara. 

Localizare: în munţii Metaliferi, în bazinul Mureşului, pe pârââul Cârteju, afluent al râului 
Geoagiu, lângă Băiţa. 

G. Téglàs (1883) menşionează aici scheletele unor sclavi (?) mineri în lanţuri, găsiţi în 
galeriile prăbuşite “Sibilla”, “Maria Victoria” şi “Istvan”. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 129; N. 
Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 53; D. Tudor, 
Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 191-192; V. Christescu, Viaţa 
economică a Daciei Romane, Piteşti, 1929, p. 17; Samuel Koleseri, Auraria Romano – 
Dacica., Bratislava, 1780, p. 41-43, p. 51-52; G. Téglàs, AE 3 1883, p. 145. 

 
41. Valea Dosului (com. Izvorul Ampoiului), aparţinând azi de Zlatna; jud. Alba. 
Localizare: foarte aproape de situl antic Ampelum.  

Sunt semnalate urme de locuire din epoca romana dar şi posibile exploatări miniere 
subterane romane (pe versanţii de sud-est şi nord-vest ai dealului Dumbrava).  
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: TIR, L 34, 116; B. Csérni, Alsófehér vármegye monográfiája, 2/1, Aiud, 1901, 
p. 141, 551; T.P. Ghiţulescu, M. Socolescu, în Anuarul Institutului de Geologie a României, 
21, 1941, p. 409; RepAB, 1995, p. 113, nr. 98. 

 

42. Vărad: com. Coronini (fostul Pescari), jud. Caraş Severin. 

Localizare: în Clisura Dunării, la nord de satul Vărad. 

Exploatări de aur, argint, cupru şi fier. În apropiere este semnalată o necropolă romană. în 
1848 au fost descoperite întâmplător obiecte care au aparţinut unui miner (?). 

Discoveries: opaiţe, fragmente de minereu de argint. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia minelor şi peşterilor din România, 2000, p. 123; N. 
Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970, p. 60; S. Koleseri, 
Auraria Romano-Dacica, p. 245; S.C.I.V. 2, 1965, p. 400. 

 

43. Vârciorova, jud. Mehedinţi. 
Localizare: în zona Muntele Mic, pe valea Timişului, pe afluentul Bolvaşniţa. 

Posibile urme de exploatare romană. 

Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, 2000, p. 129; N. 
Maghiar, Şt. Olteanu, Din Istoria Mineritului Românesc, Bucureşti, 1970. 

 

44. Vidolm, com. Ocoliş, jud. Alba. 
Localizare: pe Arieşul superior.  

În secolul al XIX-lea sunt semnalate empiric posibile urme de spălătorii de aur de epoc 
romană, de-a lungul bazinului Arieşului, fără nici o confirmare arheologică deocamdată. G. 
Téglàs achiziţionează de aici o secure pe care o datează în epocă romană. De asemenea, 
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fără loc de descoperire precizat sunt semnalate o serie de descoperiri numismatice izolate, 
corespunzătoare secolelor II – III p. Chr.  
Nu au fost efectuate cercetări arheologice propriu-zise până în prezent. 
Bibliografie: TIR, L 34, 118; I. Téglàs, Manuscrise şi note excerptate de I.I. Russu; D. 
Tudor, Oraşe, Târguri şi Sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 202; I. Winkler, A. 
Hopârtean, în Cercetări Numismatice, 1,1978, p. 23; RepAB, 1995, p. 205, nr. 209. 
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Anexa E: Fotografii 
 
Foto 1. Şteamp  

 
 
 
Foto 2. Impactul mineritului de-a lungul timpului asupra peisajului natural 
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Foto 3. Modificări antropice ale peisajului – zonă cu halde de la activităţi 
anterioare de prelucrare a minereului 

 

 
 
 
Foto 4. Înregistrarea topografică a unităţilor de cercetare arheologică 
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Foto 5. Exemplu de secţiune de cercetare arheologică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6.  Cercetarea în suprafaţă a unei zone arheologice cu structuri de habitat 
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Foto 7.  Roşia Montană zona centrală - Piaţa 
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Foto 8. Exemple de elemente arhitecturale în Roşia Montană 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grilaj din fier (influenţă austro-ungară)    Simbol minier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poartă monumentală cu decoraţiuni de 
Influenţă austro-ungară 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Poartă monumentală de influenţă austro-ungară 

 
 
 
 Mâner de influenţă austro-ungară 
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Foto 9. Biserici şi case de rugăciuni situate în Roşia Montană and Corna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corna: Biserica Ortodoxă   Roşia Montană: Biserica Ortodoxă 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roşia Montană: Biserica Greco Catolică  
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Foto 10. Biserici şi case de rugăciuni situate în Roşia Montană şi Corna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corna: Biserica Greco Catolică 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roşia Montană: Biserica Romano-Catolică Roşia Montană: Biserica Unitariană 
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Foto 11. Biserici şi case de rugăciuni situate în Roşia Montană şi Corna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roşia Montană: Biserica Reformată                  Corna: Casa de rugăciuni baptistă #2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Roşia Montană: Casa de rugăciuni penticostală  
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Foto 12. Exemple de interioare ale lăcaşelor de cult 

 
Interior al Bisericii Greco Catlorice, Roşia Montană  

 
 

 
Interior al Bisericii Unitariene, Roşia Montană 
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Foto 13. Exemple de deteriorări la nivelul structurii a unui lăcaş de cult 

 
Roşia Montană: Biserica Reformată 

 

 
 

Roşia Montană: Biserica Greco Catolică 
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Foto 14. Exemple de artefacte romane descoperite în timpul programului de 
cercetări arheologice 

 
 
 

Foto 15. Monumentul funerar circular de la Tău Găuri 
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Foto 16. Edificiul 2, sector Carpeni  
 
 

 
 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultura 
 

 
Anexa E: Fotografii 

Page 151 of 243 

Foto 17. Vestigii ale lucrărilor miniere romane situate pe faţada sudică a 
masivului Cârnic 

 

 
 
 
 

 

B. Cauuet ©

B. Cauuet © 
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Foto 18. Cătălina Monuleşti 
 

 
 
 

Foto 19. Galerie cu profil trapezoidal 

 

B. Cauuet © 
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Foto 20. Exemple de fronturi de lucru succesive şi întretăiate 

 
 

Foto 21. Imagine dintr-o zonă de exploatare subterană înaltă şi îngustă  

 
 

B. Cauuet © 

B. Cauuet ©
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Foto 22. Imagine a unui perete de galerie cu nişe pentru opaiţe romane  

 
 
 
Foto 23. Imagine a unei galerii cu sistem de drenare – canal de lemn 

 

B. Cauuet © 

B. Cauuet © 
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Foto 24. Scară monoxilă de lemn conservată in situ 

 
 
Foto 25. Galerie modernă cu susţinere de lemn şi cale de evacuare a sterilului şi 
minereului la suprafaţă 

 

B. Cauuet ©
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Foto 26. Roşia Montană, sectorul Păru Carpeni, sistemul hidraulic roman 
 

 
 

 
 
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. 
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Anexa F Cercetări istorico-arheologice în zona Roşia 
Montană înainte de anul 2000 

 
Interesul pentru vestigiile antice de la Roşia Montană, s-a manifestat încă din 

secolul al XV-lea. Materialul epigrafic şi sculptural, cunoscut sau descoperit întâmplător, în 
zona exploatărilor miniere de la Alburnus Maior este semnificativ în comparaţie cu aria 
geografică relativ restrânsă din care a provenit. De asemenea este de remarcat valoarea sa, 
prin aportul său documentar în ceea ce reprezintă istoria socială şi economică a provinciei 
Dacia. Aceste piese au constituit obiectul preocupărilor istoriografice încă din vremea 
umanismului târziu, de când datează, dealtfel, primele informaţii referitoare la descoperiri de 
epocă romană din zona Roşia Montană.  

Astfel, aceste monumente romane au fost remarcate de diferiţi cronicari, anticari, 
călători străini aflaţi în Transilvania cu misiuni politice, militare sau diplomatice, încă din 
secolele XVI – XVII. Este cazul lui Ioannes Mezerzius (János Megyericsei, 1470–1517), 
arhidiacon la Cojocna şi mai apoi canonic la Alba Iulia, care descrie în culegerea sa 
epigrafică, un epitaf (CIL III 1262) găsit la acea vreme în Abrud, într-o biserică, piesa 
provenind foarte probabil din zona Alburnus Maior (IDR, III/3, p. 409 – 410, nr. 418). Tot în 
secolul al XVI - lea, un călător francez care studia la Padova, Pierre Lescalopier, 
consemnează, în lucrarea sa rămasă în manuscris1, copierea câtorva inscripţii romane, 
încastrate în zidurile caselor localnicilor, din aceeaşi regiune aurifera cuprinsă între Zlatna şi 
Abrud.  

De asemenea, o serie de preocupări legate de vestigiile istorice din zonă le-a avut 
Martin Opitz, figură reprezentativă a umanismului transilvănean de la începutul sec. XVII. 
Astfel, acesta, în perioada în care a activat ca profesor la Alba Iulia, la gimnaziul principelui 
Transilvaniei Gabriel Bethlen (1613 - 1629), a copiat o serie de inscripţii din zona Alba Iulia - 
Zlatna. Manuscrisul său, cu titlul Dacia sive Rerum Dacicarum Commentarius2 s-a pierdut, 
însă o parte dintre inscripţiile publicate se regăsesc în lucrarea lui Janus Gruterius, 
Thesaurus Inscriptionum, ed. a II-a.  

Din aceeaşi perioadă datează contribuţiile lui Giuseppe Ariosti, nobil italian, 
căpitan în armata austriacă, în timpul împăratului Carol al VI-lea (1711–1740). Participând la 
lucrările de construcţie ale cetăţii de la Alba Iulia, Ariosti a desenat monumente sculpturale şi 
a copiat inscripţii. El a intenţionat să trimită acest material epigrafic - pe apă - la Viena şi din 
păcate, o parte din vasele cu care s-a efectuat transportul s-au scufundat, iar alte piese au 
fost distruse după ce au ajuns în capitala Austriei, în vreme ce altele au fost zidite în pereţii 
Bibliotecii Naţionale din Viena. Manuscrisul lui Ariosti, păstrat în trei exemplare la Viena, 
Verona şi Veneţia se intitulează Iscrizioni antiche trovate e raccolte tra le rovine delle quattro 
principali colonie Romane della Transilvania (Ulpia Traiana, Apulum, Abrud-Zlatna, Turda) 
dal conte Gioseppe Ariosti nobile Bolognese, Ferrarese e Senese, capitano d'infanteria nel 
reggimento Gaier, e parte di esse dal medesimo condotte în Vienna d'Austria per comando 
della sacra Cesarea Cattol. Real Maesta di Carlo VI Imperatore de'Romani l'anno 
MDCCXXIII.  

Antichităţile din zonă au intrat în viziunea umaniştilor mai ales începând cu a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea, când Cancelaria Aulică a avut iniţiativa de a moderniza 
mineritul, iar prin prin autoritatea forurilor montanistice centrale şi locale (adevărate companii 
miniere avant la léttre) a fost iniţiată o vastă operă de amenajare a zonei din punct de 
vedere al infrastructurii industriale specifice (tăuri artificiale, reţele de canale, amplasamente 
de şteampuri, instalaţii de prelucrare şi preparare primară). Aceste intervenţii asupre 
configuraţiei iniţiale a peisajului din perimetrul Roşiei Montane au avut, printre alte 
consecinţe, şi descoperirea unor piese arheologice diverse. Astfel, probabil în cursul 
lucrărilor de amenajare ale lacului artificial numit Tăul Cornii, de lângă satul Corna, la sud de 

                                                 
1  Voyage fait par moy, Pierre Lescalopier, l’an 1574 de Venise à Constantinople par mer jusques à Raguse et le reste par 

terre et le retour par Thrace, Bulgarie, Walch, Transilvanie ou Dace, Hongrie, Allemagne, Friul et Marche Treuisane 
jusques à Venice (Apud Paul Cernovodeanu, în SMIM, 4, 1960, p. 433–462). 

2  Cunoscut şi sub denumirea Rerum Dacicarum libri.  
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Roşia Montană, în 1765, au fost descoperite un altar funerar (CIL III 1264) şi o stelă funerară 
(CIL III 1267). Altarul a fost transportat la sfârşitul secolului XVIII în Biserica Sf. Nicolae din 
Abrud, ulterior ajungând în colecţia Muzeului Aurului din Roşia Montană. Stela funerară a 
ajuns şi ea, la sfârşitul secolului XVIII la Abrud, fiind regăsită în 1957 de către I. I. Russu în 
vechiul cimitir unitarian de la Abrud, pe Dealul Băieşului (IDR, III/3, p. 404 – 407, nr. 414; p. 
410 – 411, nr. 419). 

În prima jumătate a sec. al XVIII-lea (1712) Samuel Köleséri publică o serie de 
inscripţii din zona Munţilor Apuseni în lucrarea intitulată Auraria Romano-Dacica, iar 
călugărul iezuit Ioan Fridwaldssky abordează aceeaşi problematică în lucrarea în Romano-
Transilvanicae honoribus comiti Andreae ab hadik oblatae ab Josepho Thoroczay de 
Thoroczko, publicată în 1767.  

 De asemenea, în primele decenii ale secolului al XIX-lea (perioada 1830-1840) 
eruditul vienez Anton Steinbüchel, directorul Cabinetului imperial de numismatică şi 
antichităţi din Viena, intenţionând să publice un Corpus inscriptionum antiquarum imperii 
Austriaci, iniţiază, apelând la autorităţile administrative, o vastă acţiune de a pune la adăpost 
şi de a copia monumente epigrafice din întreg Imperiul austro-ungar cu scopul declarat de a 
da “o imagine clară asupra situaţiei unei provincii aflate odinioară sub stapânirea romanilor”. 
Ca răspuns la solicitarea oficialului imperial, judele suprem al Abrudului Csajka Joszeph, 
semnalează, printr-o formulare destul de ambiguă, distrugerea unor inscripţii prin aruncarea 
lor în lacul Găurilor (conform corespondenţei din Arhivele Statului din Budapesta, Gub. 
Trans. Praesidialia, F. 37, nr. 456; vezi N. Lascu, ActaMN, 5, 1968, p. 137 - 142; IDR, I, p. 
47; V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 12, n. 16). 

Meritorie este şi activitatea lui Ignatius Reinbold, medic cameral pe domeniul 
Zlatnei, în perioada 1811–1846, care, între anii 1836-1842 a întocmit un album-manuscris cu 
desene de monumente şi inscripţii din judeţul Alba, realizate în acuarelă negru-gri, intitulat 
Monumenta Romana quae anno 1836 în Dacie loci delineavit nunc vero a. 1842 ad usum 
musei Transilvanici noviter descripsit. Importante sunt cele 39 de monumente consemnate 
din zona Zlatnei. Manuscrisul a fost văzut de medicul Lugosi Fodor András din Deva şi de 
J. F. Neigebaur (1783-1866), consul şi consilier juridic al Prusiei la Bucureşti, care, facând o 
călătorie în Transilvania a consemnat monumente, inscripţii, materiale arheologice în 
lucrarea sa Dacien aus den Ueberresten des klassischen Alterthums, mit besonderer 
Rücksicht auf Siebenbürgen. Topographisch zusammengestellt, Kronstadt (Braşov) 1851.  

Revenind la contribuţia lui Lugosi Fodor András, nu trebuie trecute cu vederea, 
informaţiile, deosebit de precise, conţinute de lucrarea sa, de asemenea rămasă în 
manuscris, Führer durch Siebenbürgen für Freunde vaterländischer Alterthümer în 
verschiedenen Teilen und Ortschaften3 finalizată în jurul anului 1840. În volumul VII al 
acestei opere, păstrată în biblioteca ”Muzeului Ardelean”, au fost reproduse o serie de 
monumente sculpturale şi epigrafice, mai ales cu caracter funerar, descoperite în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea la Roşia Montană. O parte a acestor monumente (CIL III 
1262) se aflau în anul 1906 într-o colecţie particulară din Zlatna, probabil cea deţinută de 
către Lukács Béla, împreună cu piese similare din zona Ampelum, precum şi fragmente de 
vase, opaiţe, cărămizi ştampilate. Alte două piese (CIL III 1268, 1272) se aflau la mijlocul 
secolul al XIX-lea, în casa Romulus Gritta (ulterior în casa Henzel Károly) din Roşia 
Montană, unde au fost văzute şi studiate de către Th. Momsen. Toate piesele au fost 
fotografiate în 1906, cu prilejul unei excursii organizate în regiunea minieră a Munţilor 
Metaliferi de către Asociaţia Maghiară de Minerit şi Metalurgie din Budapesta. După 1950, 
cele două stele funerare – CIL III 1268, 1272 – au fost recuperate de către Aurel 
Sântimbreanu, una din casa lui Gh. Coroi (Roşia Montană, nr. 111) şi adăugate lapidariului 
Muzeului Aurului din Roşia Montană (vezi V. Wollmann, Sargetia, 14, 1979, p. 195 - 201, n. 
16 - 20; V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 12, Pl. XX). 

O categorie aparte de descoperiri este reprezentată de tăbliţele cerate găsite 
întâmplător în sec. XVIII – XIX în galeriile miniere antice de la Roşia Montană. Deosebite 
prin unicitatea şi conţinutul lor, aceste documente epigrafice - al căror text se păstrează 
până astăzi - sunt în număr de 25 (numărul iniţial al descoperirilor fiind probabil peste 30), 
                                                 
3  Cunoscută şi sub titlul de Führer durch das an Seltenheiten reiche Dazien. 
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ele găsindu-se în colecţiile muzeelor din Berlin (TabCerD XIV), Blaj (TabCerD III, VII, VIII, 
XXI, XXII, XXV), Budapesta (TabCerD I, II, V, VI, IX, X, XII, XIII, XV, XVII, XIX, XX, XXIV), 
Cluj (TabCerD III, XI, XVIII) şi în colecţia Bibliotecii Battyaneum din Alba Iulia (TabCerD IV). 
Descoperirea acestora a fost prilejuită de acelaşi reviriment al activităţii miniere care a 
început în perioada domniei Mariei Tereza (1740-1780) şi a lui Iosif al II-lea (1780-1790). 
Istoricul succint al descoperirii acestor importante izvoare epigrafice are următoarele repere 
cronologice:  

• 1786 – la poalele muntelui Rotunda, la nord-est de Roşia Montană, 
într-o galerie a minei “Sf. Laurenţiu”, aparţinând moţului Gheorghe Iancu, au fost 
descoperite două tăbliţe cerate. Una a fost distrusă când s-a încercat uscarea ei la 
foc, iar cealaltă, cu o inscripţie în limba greacă, a fost descifrată (CIL III: p. 933, 
TabCer IV). Împreună cu tăbliţele a mai fost găsit şi un stilus de metal pentru scris 
(vezi I. I. Russu, StComSibiu, 12, 1965, p. 68; IDR, I, p. 172, 206 – 209);  

• 1788 - în masivul Letea (Lety), situat la est de centrul istoric al 
localităţii Roşia Montană, într-o galerie laterală a minei “Sf. Iosif”, a fost descoperită 
o tăbliţă cerată, reprezentând de fapt un tryptychon (CIL III: p. 924 – 927, TabCer 
I). În 1835 piesa a intrat în colecţiile Muzeului Naţional din Budapesta (CIL III, p. 
924 - 927, n. 1; IDR, I, p. 172, 192 - 198; RepAB, 1995, p. 161, nr. 13);  

• 1790 – tot în masivul Letea (Lety), într-o galerie de mină au fost 
descoperite alte două fragmnete de tăbliţe cerate (CIL III: p. 928, TabCer II). Ele au 
ajuns prin donaţie în colecţiile Muzeului Naţional din Budapesta (CIL III, p. 928, n. 
2; IDR, I, p. 173, 198 - 201; RepAB, 1995, p. 161, nr. 13);  

• 1791 - în acelaşi masiv Letea (Lety), într-o galerie a minei “Sf. Iosif”, 
un tânăr pe nume Rákósi a descoperit un “schelet uman”, împreună cu 6 tăbliţe 
cerate despre care nu se mai ştie nimic. Informaţiile despre aceste descoperiri sunt 
lacunare şi contradictorii (J. F. Neigebaur, Dacien .., 1851, p. 191, 24; CIL III, p. 
921, n. 1; IDR, I, p. 173; RepAB, 1995, p. 161, nr. 13);  

• 1820 (1824) – în masivul Cârnicul Mare, la sud de centrul istoric al 
localităţii Roşia Montană, în mina “Sf. Ladislau”, cu prilejul curăţării unei galerii 
vechi, “în apă vitriolată” au fost descoperite mai multe tăbliţe cerate din lemn de tei, 
„scrise cu cerneală pe ambele feţe”, una fiind fragmentară (CIL III, p. 957, TabCer 
XXI). În jurul anului 1850, piesele se aflau în colecţia lui M. J. Ackner, la Guşteriţa 
(vezi J. F. Neigebaur, Dacien .., 1851, p. 191; IDR, I, p. 173, 253 - 254; RepAB, 
1995, p. 160, nr. 11).  

• 1854 este anul de descoperire a celui mai semnificativ lot de tăbliţe 
cerate. În această perioadă, în galeria “Ohaba – Sf. Simion”, situată la vest de Tăul 
Cornei, în zona de la sud de Roşia Montană, spre satul Bucium, au fost 
descoperite – de către L. Diószegi – 11 tăbliţe cerate, dintre care 9 au ajuns în 
colecţiile Muzeului Naţional din Budapesta, iar două în colecţiile Muzeului Naţional 
de Istorie a Transilvaniei din Cluj (CIL III: p. 948, TabCer X; p. 954, TabCer XVII). 
În acelaşi an, tot către L. Diószegi, au fost descoperite în galeriile din masivul 
Cârnicul Mare, mai multe tăbliţe, total corodate, indescifrabile, care au ajuns şi ele 
în colecţiile Muzeului Naţional din Budapesta. Probabil din acest lot de descoperiri 
fac parte o serie de tăbliţe cerate, întregi şi fragmentare, pentru care nu se 
cunoaşte cu certitudine locul descoperirii (CIL III: p. 948, TabCer IX; p. 949, 
TabCer XI - XII; p. 952, TabCer XIV; p. 954, TabCer XVI) (vezi C. Gooss, Chronik, 
p. 126; R. Röhle, ActaMN, 6, 1969, p. 515 - 516; IDR, I, p. 173 – 174, 231 – 238, 
242 – 243; RepAB, 1995, p. 161, nr. 15);  

• 1855 – într-o galerie părăsită a minei “Sf. Ecaterina” (“Cătălina - 
Monuleşti”), situată centrul istoric al localităţii Roşia Montană, au fost descoperite 
instalaţii miniere, resturi din construcţii de lemn pentru consolidarea pereţilor minei, 
o roată pentru evacuarea apei în caz de inundare a minei, vase de lut şi de lemn, 
opaiţe şi unelte antice de minerit şi mai multe tăbliţe cerate (10), publicate ulterior 
de Th. Momsen (CIL III: p. 934 – 935, TabCer V; p. 936 – 939, TabCer VI; p. 940 – 
943, TabCer VII; p. 944 – 947, TabCer VIII; p. 950 – 951, TabCer XIII; p. 953, 
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TabCer XV; p. 956, TabCer XX; p. 957, TabCer XXI; p. 958, TabCer XXIV; p. 959, 
TabCer XXV) (vezi G. Téglás, UR, 9, 1889, p. 269; idem, AÉ, 12, 1892, p. 383; 
idem, BKL, 38, 1905, p. 598 – 599; V. Christescu, ViaţaEc, 1929, p. 14; D. Tudor, 
IstSclav, 1957, p. 265 – 269; I. I. Russu, StComSibiu, 12, 1965, p. 68; IDR, I, p. 
174, 209 – 231, 239 – 242, 243 – 246, 249 – 254; RepAB, 1995, p. 160, nr. 12).  
Documente epigrafice deosebite prin unicitatea şi prin abundenţa informaţiilor 

conţinute, cele 25 de tăbliţe cerate păstrate şi interpretate oferă informaţii precise asupra 
realităţilor economice, sistemului de habitat, vieţii religioase şi a raporturilor juridice care 
guvernau comunitatea minieră de aici. De asemenea acestea menţionează o serie de 
toponime pe care exegeţii le atribuie unor structuri de locuire adiacente. Astfel, în aceste 
documente sunt menţionate următoarele localităţi: Alburnus Maior – nouă atestări (inclusiv 
cu indicaţii despre localizări precum statio Resculum, vicus Pirustarum; TabCerD I, II, IV, V, 
IX, X, XIII, XIV, XVIII, XXI), în canabele legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum – două atestări 
(TabCerD VII, VIII), iar restul în localităţi încă neidentificate pe teren (vicus Deusara – două 
atestări, respectiv în TabCerD II, XIV; Kartum – o atestare, respectiv în TabCerD VI; 
Immenosum Maius – o atestare, respectiv în TabCerD XI). Părerea unanim acceptată de 
specialişti, este că ele au fost puse la adăpost, în interiorul unor galerii miniere greu 
accesibile, într-un moment de criză, probabil legat de atacurile marcomanice asupra Daciei 
din perioada 167-170 p.Chr.  

Odată cu descoperirea tăbliţelor cerate, la mijlocul secolului al XIX-lea preocupările 
pentru înregistrarea şi publicarea antichităţilor din zona Roşia Montană intră într-o nouă 
fază. Este de reţinut în acest context, călătoria în Transilvania din 1857, inclusiv la Roşia 
Montană, a lui Th. Mommsen4. Datorită acestui mare savant a început în 1863 editarea la 
Berlin a unei opere monumentale, culegerea de inscripţii latine (Corpus Inscriptionum 
Latinarum) din întreg imperiul roman. Inscripţiile din Dacia sunt cuprinse în volumul III. 

Astfel este de menţionat contribuţia lui Franz Pošepný (1836–1895). Acesta, 
absolvent al Institutului Politehnic din Praga şi al Academiei Miniere din Pribřam, a fucţionat 
ca inginer minier la Roşia Montană, cel mai probabil în perioada 1856–1868. În această 
calitate a întocmit un excepţional document, o hartă, la scara 1: 2880 care cuprinde 
informaţii precise şi în detaliu legate atât de caracteristicile geologice ale perimetrului, dar şi 
semnalări arheologice – Geologisch-montanistische Karte des Goldbergbaureviers 
Abrudbanya-Verespatak. Imediat după aceea, a fost numit geolog şef pentru întreaga 
Ungarie (1870). 

Deosebit de importante, pentru reconstituirea principalelor repere relative la situaţia 
existentă în regiunea Roşia Montană, la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX 
este opera naturalistului, epigrafistului şi arheologului autodidact Téglás Gábor, unul dintre 
organizatorii Societăţii de arheologie şi istorie a comitatului Hunedoara, precum şi ai 
muzeului din Deva. El va publica numeroase articole referitoare la antichităţile din zona 
Transilvaniei, făcând referire şi la piese cunoscute la acea epocă din zona Roşia Montană, 
corectând şi completând o informaţiile despre acestea prezentate anterior de către M. J. 
Ackner, J. F. Neigebaur şi C. Gooss.  

Sunt de amintit aici lucrările lui M. J. Ackner (Decennal-Aufzeichnungen der 
archäeologischen Funde în Siebenbürgen vom Jahre 1845 - 1855) şi C. Grooss (Chronik der 
archäologischen Funde în Siebenbürgen). Contemporanul lor, Plotény Géza, geolog şi 
specialist minier, şi-a adus contribuţia la identificarea şi descrierea unor monumente 
epigrafice şi obiecte antice descoperite cu ocazia unor lucrări de extinderea şi modernizare a 
exploatărilor miniere de la Roşia Montană. În aceeaşi perioadă, fratele lui Téglás G., Téglás 
István, arheolog de asemenea autodidact, care a activat ca învăţător şi inspector şcolar la 
Turda, cutreieră zona Văii Arieşului, constituind astfel o impresionantă colecţie de obiecte 

                                                 
4  Din corespondenţa dintre Mommsen învăţatul ardelean G. D. Teutsch rezultă întreaga activitate ştiinţifică desfăşurată de 

istoricul german în Transilvania. La 23 septembrie 1859 a sosit la Cluj unde în câteva zile a cercetat cu multă atenţie toate 
textele epigrafice din colecţia J. Kémeny. De la Cluj a mers la castrul roman de lângă localitatea Ilişua (situată pe Someşul 
Mare). De aici a călătorit mai departe la Turda, comuna Luncani - Aiud, Blaj, Zlatna, Abrud, Roşia-Montana, Alba Iulia, 
Sibiu, Orăştie, Valea Haţegului, Deva, Micia (Veţel), Mintia şi Zam. 
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antice legate de spălarea aurului, extragerea sării şi a altor minerale, precum şi o importantă 
arhivă documentară (vezi V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 16, n. 16, p. 16 – 17, n. 27 - 
30). Este de menţionat, vizita pe care fraţii Téglás o efectuează în zona Roşia Montană în 
1888, identificând o serie de monumente epigrafice – în casa lui Simon Hansel (CIL III 7820, 
CIL III 7826, CIL III 7828), în casa lui Henzel Károly (provenind din fosta casă Romulus 
Gritta) (CIL III 7820) şi în grădina lui Ebergényi M. (CIL III 7829) –, dintre care unele au fost 
publicate, iar altele au rămas inedite până în a doua jumătate a secolului XX. Unele piese s-
au aflat pentru o vreme în grădina Şcolii Normale din Abrud, ulterior intrând în colecţia 
Muzeului Aurului din Roşia Montană (IDR III/3, p. 377, nr. 382; p. 389, nr. 395, 397; p. 399, 
nr. 408; p. 402, nr. 411). 

Un alt moment important în istoricul cercetării regiunii anticului Alburnus Maior îl 
constituie redactarea, probabil imediat după 1918/1919, a manuscrisului aşa numitului 
Anonymus Montanisticus, păstrat actualmente la Arhivele Statului, filiala Cluj. După opinia lui 
V. Wollmann, acest manuscris redactat în limba germană, cu un stil pronunţat tehnic, ar fi 
putut fi întocmit de un inginer care a lucrat la una din minele de aur din zona Brad-Crişcior 
sau Roşia Montană. Foarte probabil, este vorba de aceeaşi persoană care a tradus în limba 
germană lucrările lui G. Téglás. Pe lângă o serie de date compilate din lucrările lui Fr. 
Pošepný şi G. Téglás, lucrarea conţine şi o serie de informaţii de teren inedite referitoare la 
urme ale exploatărilor miniere antice din zona Roşia Montană (vezi V. Wollmann, Mineritul .., 
1996, p. 20, n. 43). 

Înainte de al doilea război mondial istoricul antichităţii, arheologul şi epigrafistul 
Constantin Daicoviciu publică o serie de inscripţii de la Alburnus Maior într-un studiu intitulat 
"Neue Mitteilungen aus Dazien" (vezi Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 229-336).  

Practic, perioada secolelor XIX – XX a constituit epoca în care majoritatea 
descoperirilor din această zonă au fost introduse în circuitul ştiinţific, chiar dacă în perimetru 
cercetările arheologice s-au limitat, până de curând, doar la descoperiri întâmplătoare şi 
câteva sondaje (vezi Anexa descoperirilor arheologice înainte de anul 2000). În secolul 
XX, mai precis începând cu 1975, descoperirile epigrafice de la Roşia Montană au constituit 
obiectul publicării sistematice în Corpusul Epigrafic al Daciei Romane. Volumul întâi (IDR I) 
al acestei monumentale opere, elaborat de eminentul epigrafist clujean Ioan I. Russu a 
valorificat ştiinţific informaţiile conţinute de tăbliţele cerate, totul fiind cuprins într-un amplu 
studiu care însoţea publicarea acestora. În 1982, în cadrul aceleiaşi serii (IDR III/3) şi prin 
grija aceluiaşi Ioan I. Russu, sunt publicate toate epigrafele cunoscute, din regiunea Roşia 
Montană şi împrejurimi, până în momentul definitivării ediţiei.  

Pe baza tuturor acestor informaţii şi pornind de la cercetarea textelor tăbliţelor 
cerate, la mijlocul secolului XX despre anticul Alburnus Maior se conturase o imagine, relativ 
livrescă, dar din care nu lipseau anumite încercări de topografie arheologică. Sintetizând 
toate aceste informaţii, în anul 1995, în Repertoriul Arheologic al judeţului Alba erau 
prezentate următoarele: în decursul sec. XVIII-XX, cu prilejul lucrărilor miniere, agricole, de 
construcţii au fost semnalate o serie de artefecte datate în epoca romană, precum 
monumente arhitectonice şi inscripţii, unelte, obiecte de podoabă, monede etc (cu 
menţiunea că multe dintre acestea nu aveau un loc precis al descoperirii, erau indite sau 
numai semnalate, iar altele chiar dispărute). La sud, est şi nord de minele moderne au fost 
identificate porţiuni de lucrări miniere, de asemenea datate în epoca romană, fară însă de a 
beneficia de o cercetare ştiinţifică adecvată. Potrivit acelor informaţii aşezarea romană (sic!!) 
s-ar întinde la sud-vest, vest spre Corna, poate la nord de Roşia, pe malul stâng al Văii 
Roşiei, pe dealul Carpeni şi în Valea Nanului. O altă aşezare civilă este ambiguu semnalată 
în punctul „Pădurea Popii”. Necropole romane par să fi fost localizate de jur împrejurul vatrei 
actuale satului şi lângă mina „Cetatea Mică”, lângă drumul spre Abrud, la „Vatra Roşii”, în 
actualul cimitir catolic, pe dealul Ţarina, între Valea Nanului şi Pârâul Băii. Existenţa unei 
necropole este sugerată de stela funerară descoperită în zonă la „Tăul Secuilor”, la vest de 
masivul Orlea. Pe teritoriul Roşiei se semnalează, fără alte precizări o necropolă tumulară 
de epocă romană. Zonele sacre au fost localizate exclusiv prin cartarea ariilor de 
provenienţă a altarelor votive, respectiv pe dealul Carpeni, pe dealul Ţarina, pe Valea 
Nanului, şi în masivul Orlea. Exploatări aurifere romane, mai ales ţinând cont de locul de 
descoperire al tăbliţelor cerate, erau semnalate în preajma aşezării civile pe dealurile 
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Cetatea, Cârnic, în galeria Ecaterina Monuleşti (Cătălina-Monuleşti), masivele Letea (Lety) şi 
Rotunda. De asemenea, se face precizarea că pe dealul „Cetatea Mică” pare să fi fost 
exploatat fierul în epoca romană5, fără a exista nici un argument arheologic. Toate aceste 
informaţii cu caracter arheologic sunt enunţate fară o minimă verificare a surselor şi, mai 
mult, utilizând repere topografice total neconforme cu realitatea din teren. Prin urmare, 
despre Roşia Montană se putea spune la acea dată că este o zonă cu potenţial arheologic, 
în care nu se efectuaseră săpături arheologice propriu-zise, necesare pentru a contura în 
detaliu diversele elemente ale sitului.  

Tributare aceluiaşi punct de vedere, sunt cercetările întreprinse de Volker 
Wollmann în anii ’70-’80 ai secolului trecut, cercetătorul fiind considerat specialist în 
arheologie montanistică. Acesta publică în 1996, la Cluj, o lucrare dedicată istoriei 
mineritului în Dacia Romană, cu referiri la zona Roşia Montană (Mineritul metalifer, 
extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia Romană /Der Erzbergbau, die Salzgewinnung 
und die Steinbrüche im Römischen Dakien).  

De asemenea, toponimele atestate în tăbliţele cerate au provocat o serie de discuţii 
referitoare la evoluţia din punct de vedere urbanistic a centrului economic de la Alburnus 
Maior. Se disting, din acest punct de vedere, două mari direcţii de interpretare. O primă 
modalitate de abordare a acestei problematici tinde să considere că toponimul generic de 
Alburnus Maior acoperă o serie de aşezări permanente sau temporare legate de prezenţa 
coloniştilor iliro-dalmatini specializaţi în extragerea şi prelucrarea primară a minereului 
aurifer. 

O serie de realităţi consemnate de izvoarele epigrafice sunt folosite pentru 
justificarea acestei maniere de abordare. Astfel, menţiunea unui vicus Pirustarum, a 
localităţii Ansium, a unei statio Resculum, formularea K(astellum) Baridustarum, precum şi 
întreaga discuţie purtată asupra localizării lor, dar şi a altor toponime conţinute de tăbliţele 
cerate sau de epigrafele descoperite până în prezent, sugerează adepţilor acestui punct de 
vedere imaginea unui conglomerat de aşezări, de sine stătătoare, cu o conducere şi o 
administraţie proprii, în conformitate cu „sistemul dalmatin” de organizare şi exploatare a 
zăcământului aurifer. 

La polul opus se situează părerea potrivit căreia Alburnus Maior este o structură de 
sine stătătoare, deocamdată cu un statut juridic încă incert, iar toponimele în discuţie sunt 
denumiri de cartiere sau reflectă grupări pe criterii etnice din cadrul unei aşezări unitare. Cert 
este că informaţiile oferite de analiza izvoarelor epigrafice indică o zonă intens populată - 
într-un interval destul de scurt din sec. II p. Chr., dacă este să luăm în considerare datele 
cronologice furnizate de tăbliţele cerate - cu o varietate de nationes, în care elementul iliro-
dalmatin este predominant. Imaginea unei zone intens locuite, cu o dezvoltare ritmică 
progresivă şi cu mari variaţii demografice, surprinsă prin analiza unilaterală a izvoarelor 
epigrafice, l-a făcut pe V. Pârvan să considere zona auriferă o „Californie a antichităţii”, 
oferind aşezării de la Alburnus Maior o caracterizare istorico-literară de excepţie: „oraş 
californian de civilizaţie internaţională”. 
Este foarte greu de distins, în stadiul actual al cercetărilor, care va fi fost statutul aşezării de 
la Alburnus Maior în cadrul juridic al vieţii municipale din Dacia. Până în prezent, nici una din 
ipotezele avansate de diverşi cercetători nu a putut fi pe deplin confirmată. 

Informaţiile despre centrul antic de exploatare a aurului au fost completate, de-a 
lungul timpului, mai ales după conjunctura favorabilă reprezentată de momentul descoperirii 
tăbliţelor cerate, de aproximativ 75 de monumente epigrafice (vezi Anexa descoperirilor 
arheologice înainte de anul 2000). De cele mai multe ori informaţiile despre descoperirea 
acestora sunt lacunare, locul lor de provenienţă fiind relativ cunoscut sau redus doar la o 
succintă relatare orală. 

Între anii 1971 şi 1972, în urma unor lucrări miniere complexe, au fost puse în 
valoare din punct de vedere turistic şi ştiintific o parte din reţeaua antică minieră din zona 
Orlea. După programul de amenajare dintre anii 1973 şi 1975, lucrările romane au devenit 
accesibile publicului prin incinta complexului muzeal, organizat de către E. M. Roşia 
Montană, sub îndrumarea ing. Aurel Sântimbreanu. În cursul anului 1981, cu ajutorul unor 
                                                 
5  Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995, p. 158-161. 
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pasionaţi din zonă şi aportul unei echipe de la muzeul din Alba Iulia, s-a organizat un inedit 
muzeu al mineritului, în jurul căruia s-au pus bazele unei expoziţii în aer liber, a unui 
lapidarium cu un patrimoniu de peste 50 de monumente litice romane (altare votive, stele 
funerare, acoperişuri de aedicule şi sarcofage, ustensile de minerit din piatră şi lemn, piese 
inventariate în patrimoniul cultural naţional), totul plasat în spaţiul din apropierea intrării în 
galeriile romane de sub masivul Orlea. Din păcate, muzeul, în forma în care a fost iniţial 
organizat, a fost distrus la începutul anilor ‘90. 

Relativ la cercetarea arheologică, trebuie menţionat anul 1983 moment în care, cu 
ocazia unei cercetări arheologice cu caracter de salvare, efectuată de către V. Wollmann, în 
extremitatea de nord-est a masivului Hăbad, în punctul Brădoaia, a fost descoperită o zonă 
sacră romană (sacellum, lucus), cu cca. 25 de altare votive de calcar, întregi şi fragmentare, 
precum şi o parte din postamentele acestora (vezi V. Wollmann, AIIAC, 27, 1985 – 1986; 
RepAB, 1995, p. 161, nr. 24; V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 195, 296, pl. XIV298, pl. LI.).  

Menţionăm că, deşi zona a fost puternic afectată de exploatarea la suprafaţă a 
zăcământului de aur, până în anul 2000 nu au fost alocate nici un fel de fonduri pentru 
cercetări arheologice, aşa-zisele sondaje pe care unii specialişti le invocă nefiind altceva 
decât activităţi empirice de recuperare a unor materiale, de altfel foarte valoroase, ce au fost 
expuse în Muzeul Aurului din Roşia Montană. 

Acesta era stadiul cercetării şi nivelul cunoştinţelor anterior cercetărilor arheologice 
de amploare prilejuite de derularea Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior. 
În lipsa oricăror alte indicii asupra evoluţiei şi faciesului anticului Alburnus Maior, imaginea 
de ansamblu despre sit a fost creionată exclusiv pe baza informaţiilor provenite pe cale 
epigrafică. Datorită acestei situaţii, imaginea despre potenţialul real al zonei a fost relativ 
distorsionată în sensul interpretării posibilului patrimoniu istorico-arheologic pe coordonatele 
unui sit tipic provincial din Dacia romană.  

Cercetare arheologică întreprinsă începând cu anul 2000 în situl de la Roşia 
Montană, sau mai bine zis a ansamblului arheologic de la Roşia Montană a arătat, încă o 
dată, care sunt limitele interpretării istorico-arheologice raportată numai la o singură 
categorie de surse şi cât de importantă este o abordare care să ţină cont de toate aspectele 
cercetării. 
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Anexa G Descoperiri arheologice întâmplătoare  
înainte de anul 2000 

 
 

 1786 – la poalele muntelui Rotunda, la nord-est de Roşia Montană, într-o galerie a minei “Sf. 
Laurenţiu”, aparţinând moţului Gheorghe Iancu, au fost descoperite două tăbliţe cerate. Una a 
fost distrusă când s-a încercat uscarea ei la foc, iar cealaltă, cu o inscripţie în limba greacă, a 
fost descifrată (CIL III: p. 933, TabCer IV). Împreună cu tăbliţele a mai fost găsit şi un stilus de 
metal pentru scris (vezi I. I. Russu, StComSibiu, 12, 1965, p. 68; IDR, I, p. 172, 206 – 209);  

 1788 - în masivul Letea (Lety), situat la est de centrul istoric al localităţii Roşia Montană, într-o 
galerie laterală a minei “Sf. Iosif”, a fost descoperită o tăbliţă cerată, reprezentând de fapt un 
tryptychon (CIL III: p. 924 – 927, TabCer I). În 1835 piesa a intrat în colecţiile Muzeului Naţional 
din Budapesta (CIL III, p. 924 - 927, n. 1; IDR, I, p. 172, 192 - 198; RepAB, 1995, p. 161, nr. 
13);  

 1790 – tot în masivul Letea (Lety), într-o galerie de mină au fost descoperite alte două 
fragmnete de tăbliţe cerate (CIL III: p. 928, TabCer II). Ele au ajuns prin donaţie în colecţiile 
Muzeului Naţional din Budapesta (CIL III, p. 928, n. 2; IDR, I, p. 173, 198 - 201; RepAB, 1995, 
p. 161, nr. 13);  

 1791 - în acelaşi masiv Letea (Lety), într-o galerie a minei “Sf. Iosif”, un tânăr pe nume Rákósi a 
descoperit un “schelet uman”, împreună cu 6 tăbliţe cerate despre care nu se mai ştie nimic. 
Informaţiile despre aceste descoperiri sunt lacunare şi contradictorii (J. F. Neigebaur, Dacien .., 
1851, p. 191, 24; CIL III, p. 921, n. 1; IDR, I, p. 173; RepAB, 1995, p. 161, nr. 13);  

 1820 (1824) – în masivul Cârnicul Mare, la sud de centrul istoric al localităţii Roşia Montană, în 
mina “Sf. Ladislau”, cu prilejul curăţării unei galerii vechi, “în apă vitriolată” au fost descoperite 
mai multe tăbliţe cerate din lemn de tei, „scrise cu cerneală pe ambele feţe”, una fiind 
fragmentară (CIL III, p. 957, TabCer XXI). În jurul anului 1850, piesele se aflau în colecţia lui M. 
J. Ackner, la Guşteriţa (vezi J. F. Neigebaur, Dacien .., 1851, p. 191; IDR, I, p. 173, 253 - 254; 
RepAB, 1995, p. 160, nr. 11).  

 1820/1830 – în această perioadă a fost descoperită în zona Roşia Montană o stelă funerară 
(CIL III 1262), care ulterior a fost zidită într-un perete al casei Gritta din localitate. Aici ea a fost 
văzută ulterior, în timpul anchetei iniţiate de Anton Steinbüchel şi mai apoi de către Th. 
Momsen. 

 Bibliografie: IDR, III/3, p. 409, nr. 417. 
 1840 – în zona Roşia Montană a fost descoperită o stelă funerară (CIL III 1265), care ulterior a 

fost zidită, cu inscripţia spre stradă, în zidul casei nr. 389 (prop. Ioan Madan, apoi Loieret 
Károly, Tóth Árpád). 

Bibliografie: IDR, III/3, p. 406 – 407, nr. 415. 
 1847 – A. Kurz şi J. Neigebaur descoperă în acel an, în Biserica romano-catolică din Abrud, 

zidită în interiorul turnului, o stelă funerară (CIL III 1274) provenind, foarte probabil din zona 
Alburnus Maior. În cimitirul reformat din Abrud, J. Neigebaur a descoperit şi un fragment de 
stelă funerară (CIL III 1273), foarte prost conservată. 

Bibliografie: IDR, III/3, p. 416 – 418, nr. 425; p. 419, nr. 427. 
 1854 este anul de descoperire a celui mai semnificativ lot de tăbliţe cerate. În această perioadă, 

în galeria “Ohaba – Sf. Simion”, situată la vest de Tăul Cornei, în zona de la sud de Roşia 
Montană, spre satul Bucium, au fost descoperite – de către L. Diószegi – 11 tăbliţe cerate, 
dintre care 9 au ajuns în colecţiile Muzeului Naţional din Budapesta, iar două în colecţiile 
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj (CIL III: p. 948, TabCer X; p. 954, TabCer 
XVII). În acelaşi an, tot către L. Diószegi, au fost descoperite în galeriile din masivul Cârnicul 
Mare, mai multe tăbliţe, total corodate, indescifrabile, care au ajuns şi ele în colecţiile Muzeului 
Naţional din Budapesta. Probabil din acest lot de descoperiri fac parte o serie de tăbliţe cerate, 
întregi şi fragmentare, pentru care nu se cunoaşte cu certitudine locul descoperirii (CIL III: p. 
948, TabCer IX; p. 949, TabCer XI - XII; p. 952, TabCer XIV; p. 954, TabCer XVI) (vezi C. 
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Gooss, Chronik, p. 126; R. Röhle, ActaMN, 6, 1969, p. 515 - 516; IDR, I, p. 173 – 174, 231 – 
238, 242 – 243; RepAB, 1995, p. 161, nr. 15);  

 1855 – într-o galerie părăsită a minei “Sf. Ecaterina” (“Cătălina - Monuleşti”), situată centrul 
istoric al localităţii Roşia Montană, au fost descoperite instalaţii miniere, resturi din construcţii de 
lemn pentru consolidarea pereţilor minei, o roată pentru evacuarea apei în caz de inundare a 
minei, vase de lut şi de lemn, opaiţe şi unelte antice de minerit şi mai multe tăbliţe cerate (10), 
publicate ulterior de Th. Momsen (CIL III: p. 934 – 935, TabCer V; p. 936 – 939, TabCer VI; p. 
940 – 943, TabCer VII; p. 944 – 947, TabCer VIII; p. 950 – 951, TabCer XIII; p. 953, TabCer 
XV; p. 956, TabCer XX; p. 957, TabCer XXI; p. 958, TabCer XXIV; p. 959, TabCer XXV) (vezi 
G. Téglás, UR, 9, 1889, p. 269; idem, AÉ, 12, 1892, p. 383; idem, BKL, 38, 1905, p. 598 – 599; 
V. Christescu, ViaţaEc, 1929, p. 14; D. Tudor, IstSclav, 1957, p. 265 – 269; I. I. Russu, 
StComSibiu, 12, 1965, p. 68; IDR, I, p. 174, 209 – 231, 239 – 242, 243 – 246, 249 – 254; 
RepAB, 1995, p. 160, nr. 12). 

 1855 – în galeria Cătălina-Monuleşti, la cca. 60 m adâncime şi cca. 200 m de gura galeriei au 
fost descoperite urmele unei instalaţii de drenaj într-un loc special amenajat.  

Bibliografie: V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 116 – 118 şi n. 48 (vezi Fr. Pošepny, în 
OesterrZBHW 16, 1868, p. 167), Pl. XXXVI/1, LXIX/6 – 9, LXXX/1. 

 1857 – cu ocazia unei excursii de studii şi documentare întreprinse în Transilvania, în vederea 
publicării monumentalei lucrări Corpus Inscriptionum Latinarum, Th. Momsen vizitează şi zona 
Roşia Montană (Alburnus Maior), prilej cu care va identifica o serie de monumente epigrafice 
descoperite anterior în zonă (CIL III 1260, provenind de pe dealul Carpen, CIL III 1270) şi în 
gospodăriile unor localnici (casa Popasake – CIL III 1261, CIL III 1275; casa Janko Francisc – 
CIL III 1263; casa Romulus Gritta – CIL III 1268, CIL III 1271, CIL III 1272, CIL III 1276, CIL III 
1277; casa Ioan Madan – CIL III 1269). 

Bibliografie: IDR, III/3, p. 384 – 385, nr. 390; p. 389, nr. 396; p. 403 – 404, nr. 413; p. 411 – 
416, nr. 420 – 424; p. 419 – 421, nr. 429 – 431. 

 1860 – în zona Ţarina a fost descoperit un altar votiv dedicat lui Silvanus. Piesa a fost regăsită 
cu greutate de către Téglás Gábor, în cătului Sălişte, lângă Abrud, în jurul anului 1888 (CIL III 
12564). 

Bibliografie: IDR, III/3, p. 395, nr. 404. 
 1868 – în zona Ţarina, din masivul Orlea, a fost descoperit un altar votiv dedicat lui Iupiter 

Optimus Maximus (amintit de Téglás Gábor în jurul anului 1888). Piesa a fost utilizată până în 
jurul anului 1925, ca picior de pristol în Biserica ortodoxă din Roşia Montană. Din 1966 
monumentul era localizat în colecţiile Muzeului Turda. Bibliografie: IDR, III/3, p. 386 – 387, nr. 
392. 

 1873 – O. Hirschfeld, a descoperit în Biserica Sf. Nicolae din Abrud, un altar votiv dedicat 
Dianei. Piesa provenea foarte probabil din zona Alburnus Maior. 

Bibliografie: IDR III/3, p. 381 – 382, nr. 387. 
 1880/1885 – în zona galeriei Ferdinand (sau cf. V. Wollmann, probabil în zona Hăbad, în locul 

numit Brădoaia), au fost descoperite o serie de altare romane votive (4), aflate o vreme în 
grădina liceului “Horea, Cloşca şi Crişan” din Abrud. Ele s-au păstrat după descoperirea lor, 
întrucât au fost zidite la gura galeriei “Ferdinand” la Roşia Montană. Au fost văzute şi descrise 
de către Téglás G. la sfârşitul sec. XIX. (CIL III 7823 în Muzeul Turda; CIL III 7821, CIL III 7824, 
CIL III 7825 în Muzeul Aurului din Roşia Montană). din zona Tăului Secuilor, provine, probabil, 
partea superioară a unei stele funerare romane, zidită în pivniţa fostului atelier şcoală din Roşia 
Montană.  

Bibliografie: IDR III/3, p. 383 – 384, nr. 389; p. 387 – 388, nr. 393; V. Wollmann, Mineritul 
.., 1996, p. 297, Pl. XXVI/3. 

 1936 – în punctul numit Valea Nanului, în zona de hotar, la SV de Roşia Montană, a fost 
descoperit un altar votiv dedicat lui Silvanus, precum şi o monedă emisă de împăratul Ulpius 
Traianus. În 1957 piesa se păstra în casa descoperitorului, respectiv a lui Ştefan Székely 
(Roşia Montană, nr. 169), ulterior (1966) intrând în colecţiile Muzeului Turda.  
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Bibliografie: I. I. Russu, Materiale, 6, 1959, p. 884, nr. 21; IDR, III/3, p. 394, nr. 403; RepAB, 
1995, p. 161, nr. 16. 

– pe dealul Carpeni – situat în stânga Văii Nanului, probabil tot de către Ştefan Székely, 
au fost descoperite 4 altare votive cu inscripţii în limba greacă şi un altar votiv, cu inscripţia în 
latină, dedicat Genio collegi. Unul dintre cele patru altare cu inscripţie în greacă, se păstra, în 
anii '50, la sediul fostei Întreprinderi Miniere Baia Mare (actualul sediu al Muzeului Judeţean 
Maramureş). 

Bibliografie: C. Daicoviciu, Dacia, 7 – 8, 1937 – 1940, p. 300 – 303; I.I. Russu, StComSibiu, 
12, 1965, p. 68 - 71; IDR III/3, p. 382 – 383, nr. 388; p. 390 – 391, nr. 398 – 400; p. 400, nr. 
409; V. Wollmann, Sargetia, 14, 1979, p. 193, n. 5 - 10; RepAB, 1995, p. 160, nr. 4. 

 1941/1942 – a fost descoperit în masivul Ţarina, la NV de Roşia Montană, un altar votiv dedicat 
lui Apollo. 

Bibliografie: IDR, III/3, p. 379, nr. 384. 
 1947 – în zona de hotar a dealului Carpeni, a fost descoperită de către Nicodim Bădău (casa 

nr. 161), o coloană funerară cu inscripţia D M T(rius) [VTyCH] S PATRO[NO]. Piesa se păstra 
în anii '70, în casa lui Nicodim Bădău (Roşia Montană, nr. 161). De altfel, o parte din această 
piesă, precum şi un fragment de pulvini, de la o piesă inedită se află încă în posesia familiei 
Bădău. 

Bibliografie: V. Wollmann, Sargetia, 14, 1979, p. 197; IDR, III/3, p. 418, nr. 426. 
 1949 – în vara acelui an, pe dealul Carpeni, la SSV de Roşia Montană, cu ocazia lucrărilor de 

amenajare a stadionului din localitate, a fost descoperit un altar roman. Piesa a dispărut la puţin 
timp după descoperire (cca. 1950).  

Bibliografie: V. Wollmann, Sargetia, 14, 1979, p. 197, n. 15; IDR, III/3, p. 385, nr. 391. 
 1960 – De pe dealul Carpeni, cu acelaşi prilej legat de amenajarea stadionului, au mai fost 

descoperite mai multe materiale tegulare romane, între care şi cărămizi de hypocaust. 
Bibliografie: V. Wollmann, Sargetia, 14, 1979, p. 197; RepAB, 1995, p. 161, nr. 20. 

– la Tăul Ţarinei, în cătunul Gîrda, la NE de Roşia Montană, a fost descoperit – de către I. Mera 
şi D. Haizer - un altar votiv, dedicat lui Silvanus de către Hermes Myrini. Piesa a ajuns, în 
condiţii necunoscute, la Iaşi. 

Bibliografie: N. Gostar, SCIV XIII, 1962, p. 129 – 130; V. Wollmann, Sargetia, 14, 1979, p. 
196; IDR, III/3, p. 396, nr. 405; RepAB, 1995, p. 160, nr. 9c. 

 1963 – cu ocazia săpării unui şanţ în curtea casei sale din Roşia Montană (nr. 335), A. 
Ivăşcanu a descoperit un fragment de lespede votivă, păstrat actualmente în lapidariul 
Muzeului din Roşia Montană. 

Bibliografie: IDR III/3, p. 380 – 381, nr. 386. 
 1967 – 1972 – cercetări sistematice efectuate din iniţiativa ing. A. Sântimbrean în galeriile din 

zona Ţarina (filoanele 77 – 81); cu această ocazie se pare că au fost intersectate galerii ce ar 
putea data din epoca romană. Ulterior, la o dată necunoscută, V. Wollmann a prelevat o probă 
pentru analiză 14C.  

Bibliografie: V. Wollmann, H. Ciugudean, Apulum 42, 2005, p. 105-106. 
 1969 – în rambleul evacuat din mina “Sf. Ladislau”, din masivul Cârnic, a fost descoperit un 

ciocan roman de minerit, din fier.  
Bibliografie: A. Sântimbreanu, V. Wollmann, Apulum, 14, 1974, p. 257; RepAB, 1995, p. 

161, nr. 23. 
 1972 – în masivul Orlea, a fost descoperit întâmplător, foarte aproape de suprafaţa solului, un 

altar dedicat lui Iovis Optimus Maximus de către Amonius.  
Bibliografie: V. Wollmann, Sargetia, 14, 1979, p. 193 – 194; IDR, III/3, p. 388, nr. 394; 

RepAB, 1995, p. 161, nr. 21. 
 1976 – în masivul Orlea, în zona Tăului Secuilor, la NV de Roşia Montană, a fost descoperită o 

stelă funerară cu coronament, nişă arcuită, medalion şi inscripţie. Coronamentul este alcătuit 
din doi lei adosaţi, iar în medalion sunt redate în relief figurile a doi bărbaţi şi a unui copil.  

Bibliografie: V. Moga, Ruxandra Manta, SCIVA, 29, 3, 1978, p. 437 – 439; IDR, III/3, p. 403, 
nr. 412; RepAB, 1995, p. 161, nr. 22. 
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 1981 – cu ocazia construirii drumului Roşia Montană – Roşia Poieni, în punctul numit “Citera”, a 
fost descoperit un altar votiv dedicat lui Silvanus. Piesa se află în colecţiile Muzeului Aurului din 
Roşia Montană. 

Bibliografie: V. Wollmann, I. T. Lipovan, Potaissa, III, 1982 (1983), p. 92; IDR, III/3, p. 397, 
nr. 405a. 

 1983 – cu ocazia unui sondaj arheologic efectuat de către V. Wollmann, în extremitatea de NE 
a masivului Hăbad, în punctul Brădoaia, a fost descoperită o zonă sacră romană (sacellum, 
lucus), cu cca. 25 de altare votive de calcar, întregi şi fragmentare, precum şi o parte din 
postamentele acestora.  

Bibliografie: V. Wollmann, AIIAC, 27, 1985 – 1986; RepAB, 1995, p. 161, nr. 24; V. 
Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 195, 296, pl. XIV298, pl. LI. 

 
– la SV de Roşia Montană, în zona Tăului Cornii, a fost descoperit un sfinx funerar de 

piatră, provenind probabil de la una din necropolele romane presupuse a exista în această 
zonă.  

Bibliografie: RepAB, 1995, p. 161, nr. 25; V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 296, pl. XV. 
 1984 – în masivul Carpeni, în apropierea galeriei “Păru-Carpeni” (cota +719) a fost descoperit 

un complex de lucrări miniere, datând în cea mai mare parte din epoca romană. 
Bibliografie: V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 144; V. Wollmann, H. Ciugudean, Apulum 

42, 2005, p. 105-106. 
 1994 – la SV de Roşia Montană, în zona Tăului Cornii, a fost descoperit – întâmplător – un 

sfinx funerar de piatră, provenind probabil de la una din necropolele romane presupuse a exista 
în această zonă.  

Bibliografie: RepAB, 1995, p. 161, nr. 25; V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 296, pl. XV. 
– cu prilejul unei expediţii montanistice, condusă de V. Wollmann, în luna octombrie a 

acelui an, au fost prelevate pentru prima dată probe de lemn de la armăturile de lemn ale 
galeriilor din zonele Orlea şi Păru Carpeni, pentru a fi analizate prin metoda 14C. 

Bibliografie: V. Wollmann, Mineritul .., 1996, p. 23, N. 50; V. Wollmann, H. Ciugudean, 
Apulum 42, 2005, p. 105-106. 

 



 

 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultura 
 

 
Anexa H: Hărţi cu localizarea cercetărilor de teren din cadrul siturilor arheologice din Roşia Montană 

Pagina 169 din 243 

Anexa H Hărţi cu localizarea cercetărilor de teren din 
cadrul siturilor arheologice din Roşia Montană  

 
 
 
Ilustraţia H.1. Cercetări arheologice de suprafaţă în Zona Istorică Roşia Montană, Ţarina şi 

Jig Văidoaia 
Ilustraţia H.2. Cercetări arheologice de suprafaţă în valea Săliştei şi valea Cornei 
Ilustraţia H.3. Cercetări arheologice de suprafaţă la Pârâul Porcului şi în zona Orlea 
Ilustraţia H.4. Cercetări arheologice de suprafaţă în valea Nanului, zona masivelor Cârnic şi 
Cetate 
Ilustraţia H.5. Cercetări arheologice de suprafaţă în zona Cârnic şi Tăul Corna 
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Anexa I Fişe de evidenţă arheologică a siturilor 
identificate la Roşia Montană 

 
 
 
 
 
 
 

1. Găuri - Hop - Hăbad - Tăul Ţapului 

2. Valea Nanului 

3. Carpeni 

4. Masivul Cârnic 

5. Masivul Cetate 

6. Zona Istorică Roşia Montană (Masivele Lety şi Coş) 

7. Masivul Jig – Văidoaia 

8. Ţarina 

9. Masivul Orlea 

10. Pârâul Porcului - Tăul Secuilor 

11. Valea Cornei 

12. Tăul Cornei - Corna Sat 

13. Balmoşeşti
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 1. Găuri Hop Hăbad Tăul Ţapului 
 

1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană - Găuri-Hop-Hăbad-Tăul Ţapului. 
2. Codul RAN al sitului arheologic 6770.01, 6770.05, 6770.08, 6770.09, 6770.10, 6770.11, 6832.03. 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) Roşia Montană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct: Hop, Hop-Găuri, Hop-Botar, Tăul Găuri, Hăbad Brădoaia, Hăbad Biserică, Hăbad Oprişa, Vasinca, Tăul 

Ţapului. 
7. Adresa  
8. Reper la SV de masivul Cetate. 
9. Proprietar teren  -  

 
AITAY SABINA 
AVRAM CORNEL 
BOIA NICOLAE 
CIOARA IOAN 
CIOARA MARIA 
COTET REGHINA 
COTET REGHINA, COTET 
CONSTANTIN 
COZMA BAZIL 
CRISAN AURELIAN, DRAGAN OVIDIU, 
BOTAR VASILE, CENUSA MINODORA, 
OLTEAN CRISTINA, DANDEA VIRGIL, 
DRAGAN IOAN 
CRISAN CORNELIA 
DANDEA VIRGIL 
DEVIAN VALER 
DRAGAN MARIA 
FELEA AUREL 
FELEA NICOLAE 
JURCA ANA, CRETU RODICA, BABUT 
VIORICA, VASII ROZALIA 
LETERNA MINERVA, SOIT 
GEORGETA, BISTRAE MARIA, 
LETERNA GH, CIOARA AUGUSTA 
LETERNA VIORICA 
OCOL SILVIC CAMPENI 
OLTEAN CRISTINA 
OPRISA IOSIF, POPA IRINA, STOICA 
OPRISA MARIAN, MIHETIU EMIL 
NICOLAE, OPRISA PUIU STEFAN , 
MIHETIU IOAN GH. 
BISERICA ORTODOXA 
RESIGA IOAN 
SUK ALEXANDRU 
SUK ALEXANDRU/ TOMUS MARIOARA 
SUK FLORICA 
SUK MIRCEA,SUK ALEXANDRU,SUK 
IOAN,BOTAR OLGA,-ZLAGNEAN 
M,MORAR C,MALEA E,TUHUT E,-
SICOE E,HATEGAN G 
HAIZER ELEONORA, MANEA SALVINA 
TOMUS MARIOARA 
TOMUS NICOLAE 

VASINCA ELENA 
IVASCAN 
FELEA AUREL 
RAT ZENO 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
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10. Latitudine (coordonate STEREO 70 )  
 

534459.238 
534376.746 
533989.034 
533880.757 
533897.522 
533895.263 
534280.454 
534533.480 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70 ) 
 

354939.963 
355166.815 
355109.071 
355084.212 
354587.965 
354432.132 
353928.378 
353879.943 

 
12. Altitudine 820 m – 940 m. 
13. Repere geografice SV de masivul Cetate. 
14. Repere hidrografice Pârâul Găurilor, Tăul Găuri, Tăul Ţapului. 
15. Data primei cercetări a sitului 1982 
16. Perioada de desfăşurare campania 2000, campania 2001, campania 2002, campania 2003 
17. Campania nr. 4 campanii  
18. Cod epoca 32, 5. 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 

19. Cod tip de sit 11 (114, 116); 21 (211, 212), zone de prelucrare a minereului. 
1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   
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117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp) – 619219,377 mp. 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie  
Precară  
Grav afectat X 

 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific Paul Damian 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare MNIR: Mihaela Simion, Adela Bâltâc, Christina 
Ştirbulescu, Gabriel Bălan, Emil Dumitraşcu, Cătălina Mihaela Neagu, Decebal Vleja, Rodica Marghitu-Oanţă, 
Sorin Marghitu-Oanţă, Mihai Vasile, Cătălin Bem, Silviu Oţa; FIB: Ioan Carol Opris; cIMeC: Corina Borş; MIA 
Bacău: Lăcrămioara Istina, Marius Istina; MNUAI:Vasile Moga, Aurel Dragotă, Constantin Inel, Adrian Gligor, 
Radu Ciobanu, Matei Drâmbarean; MCDR: Adriana Pescaru, Virginia Rădeanu, Angelica Bălos, Romică Pavel, 
Daniel Ţuţuianu, Nicolae Cătălin Rişcuţa; IAIAC: Sorin Ilie Cociş, Adrian Ursuţiu, Călin Cosma. 

25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Muzeul Naţional al Unirii – Alba 
Iulia; Universitatea din Bucureşti – Facultate de Istorie, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei – Cluj Napoca, 
Muzeul “Iulian Antonescu” – Bacău;  CIMEC – Institutul de Memorie Culturală Bucureşti, Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane – Deva 

27. Obiectivul cercetării arheologice identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din cadrul sitului, în 
vederea aplicării procedurii de descărcare arheologică 
28.  Scurtă descriere a situaţiei arheologice 

Zona este amplasată în imediata vecinătate a masivului Cetate (versantul de Sud), fiind grav afectată 
de lucrările miniere desfăşurate aici de-a lungul timpului (prezenţa haldelor şi a altor deşeuri de prelucrare 
primară a minereului aurifer). De asemenea, deschiderea carierei miniere de suprafaţă, în 1970, a modificat 
definitiv configuraţia iniţială a terenului şi a distrus iremediabil cea mai mare parte a patrimoniului arheologic din 
cadrul Masivului Cetate şi din vecinătatea acestuia. 

Instituirea, în anul 2001 a Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior a prilejuit o abordare de 
ansamblu a problematicii arheologice specifice sitului Alburnus Maior. 

Cercetarea arheologică de suprafaţă, în cadrul acestui program, s-a desfăşurat în zonele prezervate 
parţial după deschiderea carierei Cetate din anii ‘70, concomitent cu cercetarea arheologică subterană. 

 Încă din secolul al XIX-lea, perimetrul a devenit cunoscut în literatura istorico-arheologică drept loc de 
provenienţă a unei serii de monumente epigrafice, o parte dintre ele zidite în gura de acces a galeriei “Ferdinand 
de Sus”. De asemenea, pe baza unor observaţii proprii, efectuate la mijlocul secolului al XIX-lea în Roşia 
Abrudului şi în zonele limitrofe, geologul Fr. Pošepny semnala, în apropierea zonei Găuri, o serie de urme antice, 
mai precis urmele unei necropole romane. 

În ceea ce priveşte zona limitrofă masivului Cetate, descoperirea în 1983 a unui lot important de 
material epigrafic într-un context arheologic denumit de autorul cercetării “templu în aer liber–lucus”, a deschis 
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discuţia despre posibilitatea localizării în această zonă a unuia dintre nucleele de locuire sau structurile 
administrative atestate la Alburnus Maior, conform “sistemului dalmatin”, respectiv Kastellum Ansium. 

Rezultatele campaniilor arheologice dintre anii 2000–2003 au evidenţiat şi delimitat potenţialul 
arheologic al zonei adiacente zonei Cetate şi firesc, al celei grupate în jurul şi în proximitatea urmelor de 
exploatare minieră antică cercetate în punctul Găuri. Se conturează imaginea unui ansamblu arheologic unitar cu 
elemente care indică forme de habitat specifice, o necropolă de incineraţie, arii sacre, posibile trasee de căi de 
comunicaţie între diversele puncte de interes, toate în legătură cu punctele de extracţie şi, probabil, de prelucrare 
primară a minereului aurifer de pe versanţii de sud-vest şi vest ai Masivului Cetate. 

Toponimul Hop se referă la două coline din zona Găuri şi a lacului artificial Tăul Găuri. Necropola este 
situată în partea dreaptă a drumului care vine dinspre Roşia către cariera de suprafaţă “Cetate”. Surse 
documentare şi cartografice din secolul al XIX-lea oferă indicii pentru localizarea în apropierea galeriei Deak 
Ferencz a unei necropole romane. De asemenea, în legătură cu această necropolă trebuie pus, fără îndoială şi 
monumentul funerar circular din punctul Basil Cozma, cercetat în campania din anul 2002. În perioada de 
diagnostic din campania anului 2000 au fost identificate şi cercetate 4 morminte de incineraţie. În anul 2001 a 
început cercetarea sistematică a acestui obiectiv de către un colectiv din cadrul Muzeului Naţional al Unirii, Alba 
Iulia. Au fost cercetate integral, împreună cu cele din anul 2000 un număr de 169 de complexe funerare de 
incineraţie (publicate preliminar în cadrul primului volum din seria monografică Alburnus Maior). În anul 2002 au 
fost reluate - de către un colectiv de la Muzeul Naţional de Istorie a României - săpăturile arheologice în zona 
Hop, pe panta inferioară vestică a dealului, fiind cercetate alte 86 de complexe cu caracter funerar (81 morminte 
de incineraţie, 5 complexe cu o funcţionalitate incertă). Mormintele cercetate între 2000-2002 sunt împărţite în 
două categorii distincte – morminte de incineraţie cu ardere pe loc şi morminte de incineraţie la ustrina (în care 
arderea cadavrului s-a produs într-un loc care nu coincide cu mormântul propriu zis). Sunt luate în considerare 
anumite criterii de diferenţiere între aceste morminte precum dimensiunile gropii, resturile de la patul funerar, 
structuri şi amenajări exterioare ale gropilor mormintelor, prezenţa urnelor funerare sau a cistelor de piatră. Din 
acest punct de vedere, o posibilă tipologie preliminară bazată pe aceste aspecte indică: 

a) Morminte cu resturile cinerare depuse direct în groapă, fără separarea osemintelor cremate de 
reziduurile arderii. În acest tip se înscriu majoritatea mormintelor cercetate, indiferent dacă este vorba de 
varianta cu ardere pe loc sau cu ardere la un rug amplasat în altă parte. Gropile mormintelor sunt exclusiv 
de formă rectangulară, dimensiunile şi adâncimile la care au fost identificate fiind variabile. Resturile cinerare 
au fost descoperite împrăştiate pe fundul gropilor sepulcrale. Peste aceste resturi era depus inventarul, după 
care complexul funerar era inchis. 

b) Morminte cu resturile cremaţiei depuse in diverse tipuri de recipient. Au fost descoperite patru 
morminte încadrate în acest tip. Este vorba de morminte în care resturile cremaţiei, după un tratament de 
îndepărtare a rezidurilor arderii (cărbune şi cenuşă, elementele de mobilier funerar primar) sunt depuse în 
cistae de piatră sau în urne ceramice. 

 c) Complexele cu funcţionalitate incertă sunt reprezentate de gropi de mici dimensiuni şi cu 
adâncimi reduse, care sunt amplasate în apropierea unor morminte. Sunt săpate în pământ şi au de obicei o 
formă circulară. În două dintre ele a fost constatată prezenţa unor obiecte ceramice şi a unor fragmente de 
sticlă. 

Prezenţa structurilor şi amenajărilor exterioare gropilor mormintelor este atestată şi în această 
necropolă, de la forma simplă a ringului de piatră la cea complexă a incintei funerare. Astfel, în necropola din 
Hop au fost descoperite trei incinte funerare.  

Inventarul mormintelor este destul de sărac şi constă în piese ceramice de diferite forme, dimensiuni şi 
funcţionalităţi (cupe, ulcioare, opaiţe), recipiente de sticlă (unguentarii) şi obiecte de metal (accesorii 
vestimentare). 

În urma analizei preliminare a materialului arheologic provenit din complexele cercetate (monede, ceramică 
sau alte tipuri de artefacte cu potenţial de datare) se distinge faptul că necropola din punctul Hop-Găuri, a 
funcţionat ca spaţiu funerar în secolul II p. Chr., fiind vizibilă o anumită dinamică a înmormântărilor în timpul 
domniei împăraţilor Hadrian (117-138) şi Antoninus Pius (138-161). 

Un important obiectiv arheologic a fost identificat şi cercetat în imediata vecinătate a necropolei, la o distanţă 
de cca. 450 m SV faţă de aceasta. Este vorba despre un monument funerar circular, cu două morminte de 
incineraţie, cu ardere pe loc. Resturile cremaţiei au fost sigilate în camere de cărămidă. Monumentul funerar 
principal şi mormintele din interiorul său au suferit, de-a lungul diferitelor epoci istorice, cel puţin două intervenţii 
distructive. În exteriorul monumentului, la cca. 2,75 m sud, au fost descoperite şi cercetate alte două morminte 
romane de incineraţie cu resturile cremaţiei depuse direct în groapă. De asemenea, extremitatea de vest a 
monumentului, precum şi cele două morminte exterioare au fost deranjate de o amenajare sezonieră de factura 
modernă.  

Acest ansamblu funerar se datează într-o perioadă cuprinsă între 140/144 p. Chr. şi cca. 180 p. Chr, 
respectiv în timpul împăraţilor Antoninus Pius şi Marcus Aurelius constituind, fără îndoială, forma de manifestare, 
în domeniul funerar, a elitelor locale proprii grupului de colonişti localizat la sud de masivul Cetate (Kastellum 
Ansium). Obiectivul se află în curs de conservare şi restaurare. 

Cercetarea acestui obiectiv a făcut parte din investigarea unei arii mult mai întinse, cuprinsă între Valea 
Găurilor şi Corna Sat, care nu a indicat prezenţa unor alte vestigii arheologice, cu excepţia unui amplasament de 
şteamp din perioada interbelică. 
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B) Structuri de habitat, axe de comunicaţie. În imediata vecinătate a zonei de exploatare minieră 
(infra, cercetarea arheologică subterană) au fost identificate şi cercetate (MNIR, MNUAI) o serie de structuri de 
habitat precum şi urme din reţeaua antică de drumuri. Este vorba de două edificii cu ziduri de piatră legate cu 
pământ, într-o stare de conservare precară (punctele Găuri şi Hop Botar). Cercetarea arheologică a evidenţiat 
prezenţa şi a unei faze timpurii de ocupare a aceluiaşi spaţiu în epocă romană, concretizată prin locuinţe de lemn 
amenajate într-o manieră rudimentară (planimetria acestor structuri fiind reconstituită pe baza amprentelor 
fostelor trasee ale pereţilor din lemn). Inventarul arheologic este destul de sărac, fiind unul specific zonelor de 
habitat, respectiv ceramică uzuală, râşniţe, opaiţe, cuie, piroane. 

La sud–est de acestea au fost identificate porţiuni dintr-o reţea de drumuri vicinale (cu lăţimea variabilă 
între 2,60-2,80 m şi 3,40 – 3,55 m).  

Din aceeaşi structură fac parte şi urmele de locuire civilă de pe platoul Hăbad Brădoaia, pe 
proprietatea Oprişa (cercetare MCDR). Deşi în perimetru au fost identificate mai multe elemente aparţinând 
unui complex de clădiri, pentru una dintre ele, autorii cercetării atribuie funcţionalitatea de locuinţa civilă (L2 - 
clădire cu fundaţie de ziduri de piatră legate cu pământ, cinci încăperi distincte, două faze distincte de 
funcţionare, dimensiuni: 25,00 m x 9,50 m). Inventarul arheologic provenit din acest obiectiv este destul de sărac 
şi este compus din vase ceramice, două fibule, obiecte de fier. De asemenea, complexul de habitat este în relaţie 
cu o porţiune de drum roman (cu lăţime de 2,00 m), identificat în aceeaşi zonă cercetată. Este de menţionat 
relaţia dintre acest fragment de drum şi cel identificat în zona Hop–Găuri. 

De asemenea, cercetarea acestui ansamblu a fost completată de informaţiile oferite de investigarea 
unui alt complex de clădiri cu funcţionalitate civilă, din punctul Tăul Ţapului (cercetare MNIR, MJBC). Cercetarea 
acestui obiectiv a făcut parte din studierea unei arii mult mai întinse, cuprinsă între Valea Seliştei şi Valea 
Nanului, considerând ca punct de reper lacul artificial Tăul Ţapului. A fost sondată zona limitrofă tăului prin 
sondaje efectuate pe o serie de proprietăţi particulare. Din întreaga zonă doar o arie restrânsă a prezentat 
interes din punct de vedere arheologic. Au fost identificate şi cercetate urmele, reduse la fundaţii, ale unui 
complex de locuire, datat în epoca romană, alcătuit dintr-un corp central, de formă rectangulară (16,20 x 13,40 
m) şi un altul, probabil o anexă a primului (22,00 x 13,00 m). Materialul arheologic este destul de sărac, iar 
elementele constitutive ale acestui ansamblu arheologic s-au păstrat în mică măsură.  

C) Zone sacre 
Zona Hăbad (MNIR, MCDR, IAIAC) 
Săpăturile efectuate pe platoul Hăbad-Brădoaia au confirmat existenţa zonei sacre, care fusese 

sondată arheologic în 1983-1984 de către V. Wollmann. Cercetarea realizată de echipele MCDR şi IAIAC, în 
campania din 2001 pe proprietăţile Bisericii Greco-Catolice şi ale familiei Oprişa, a pus în evidenţă existenţa 
a şapte clădiri de epocă romană, precar conservate (în anumite cazuri traseele originale ale zidurilor fiind 
surprinse numai pe baza amprentei), foarte probabil de lemn, cu fundaţia de piatră legată cu pământ, precum şi o 
porţiune din drumul ce străbătea zona în epocă romană.  

Una dintre clădiri, de formă absidată, este întâlnită atât în Dacia romană, cât şi în Imperiu. În Dacia, 
asemenea clădiri sunt întâlnite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Porolissum şi Germisara. Acestea au fost 
interpretate drept temple sau, mai nou, chiar drept sedii de collegia. În cazul construcţiei de pe Hăbad oricare din 
cele două funcţionalităţi este posibilă, având în vedere inscripţiile descoperite. 

O altă clădire este conturată de trei ziduri care descriu un plan ce poate fi interpretat ca fiind similar 
celui al unui templu clasic. Edificiul avea formă dreptunghiulară, fiind orientat cu latura lungă pe direcţia nord-sud. 
Zidul perimetral închidea probabil o curte. Altarele epigrafice (găsite in situ) din curtea templului sunt orientate 
spre est, conform canoanelor (Vitruvius IV, 5, 2). Asemenea planuri de temple sunt întâlnite şi în alte centre din 
Dacia romană. Despre alte trei ipotetice clădiri (s-a păstrat doar câte un zid la extremităţile de nord şi vest ale 
platoului) nu se pot face consideraţii pertinente datorită stării precare de conservare. Nu este exclus însă, ca una 
din aceste clădiri să fi aparţinut beneficiarilor consulari atestaţi în inscripţiile descoperite pe platoul Hăbad.  

Potrivit autorilor cercetării este vorba deci, atât de o zonă sacră, cât şi de o structură de habitat, 
poziţionate de o parte şi de alta a drumului. Au fost descoperite 4 altare votive epigrafe, fragmente de altare, 
ceramică (amfore, ulcioare, opaiţe, oale, ceşti, castroane), piese metalice (piroane, pumnal fragmentar, fragment 
de târnăcop, bardă cu manşon de înmănuşare), fibule fragmentare (de bronz şi de fier). 
 De asemenea, pe proprietatea Vasinca, la cca. 100 m vest de platoul Hăbad, a fost identificată şi 
cercetată o posibilă zonă sacră (5 altare votive, dintre care trei epigrafe).  
În imediata vecinătate a zonei Cetate, se constată aglomerări de deşeuri miniere (halde, resturi de spălare, vechi 
amplasamente de şteampuri etc). De asemenea, au mai fost cercetate urmele unei construcţie cu fundaţie din 
piatră (locuinţă), datată la sfârşitul secolului XVIII - începutul secolului XIX (Hop–Botar) (cercetare MNIR). 

Pe proprietatea Bisericii Greco-Catolice din Roşia Montană (cercetare MNIR) au fost identificate 
urmele unei amenajări din piatră, foarte rudimentare (temelii din piatră nefasonată provenind de la o construcţie, 
din care au fost surprinse două încăperi). Studiul acestei structuri a relevat faptul că este vorba de un 
amplasament de instalaţie primara de prelucrarea a minereului aurifer (şteamp), precum şi de anexe ale acestuia 
(cram), transformate apoi în adăpost sezonier pentru animale (ultima fază de funcţionare a amenajării este 
datată printr-o monedă din 1965 - date confirmate şi de informaţiile localnicilor).  

Sondajele arheologice efectuate în întreaga zonă nu au oferit alte date despre existenţa vestigiilor 
arheologice. 

Cercetarea de subteran 
 Sectorul Hăbad. Sectorul Hăbad este situat la sud-vest de Cetate şi Găuri, zonă în care pe planurile 
vechi nu figurează nici o lucrare minieră. Sondajele arheologice efectuate în 1983 au pus în evidenţă o intrare de 
galerie antică. În anul 2001 s-a efectuat o prospecţiune în acest sector de talie redusă, zonă în care formaţiunile 
superficiale ar fi putut masca integral vestigiile. Printre vestigiile identificate putem menţiona galeria La Studentu. 
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Această galerie, reputată a fi antică a fost redeschisă şi topografiată în timpul misiunii 2001, iar în 2003 
topografia a fost completată atingându-se o lungime totală de 127 m (surpare dincolo de această limită). Lucrare 
minieră antică a fost săpată cu unelte; este vorba de o galerie transversală orientată nord-sud, reluată intens şi 
desfigurată de către minerii moderni. Pe ansamblu, această galerie lungă care comunica cu siguranţă cu o zonă 
de exploatare importantă situată spre sud a fost parţial desfigurată şi prin amplasarea de şine de fier şi a unei 
susţineri în lemn de epocă modernă pe o parte importantă din lungimea sa (127 m lungime accesibilă, lăţime 
medie 1,10 m, înălţime medie 1,60 m deasupra şinelor de fier). 

La 2,50 m de intrare, în tavanul galeriei se deschide un şantier de exploatare de dimensiuni reduse ce a 
urmărit intersecţia a şase filoane de cuarţ, uşor mineralizate, orientate SV-NE. Galeria a fost săpată într-o rocă 
cu duritate redusă, respectiv un dacit alterat intens. În pofida prezenţei şinelor de fier pe toată lungimea 
accesibilă a galeriei şi a susţinerii în lemn pe o lungime semnificativă, se păstrează mai multe sectoare de perete 
cu urme de unelte (daltă), bine conservate, care atestă săparea acestei galerii anterior secolului al XVII-lea 
(debutul exploatării prin puşcare). Explorarea rapidă efectuată în acest sector a pus în evidenţă numeroase urme 
ale abatajului cu unelte ceea ce permite să se ateste o origine veche a acestei lucrări, fără însă a se putea oferi o 
datare mai precisă între antichitate şi epoca modernă. Mai mult, galeria posedă un plafon rotunjit, săpat cu 
unelte, ceea ce o diferenţiază net de lucrările romane atestate în restul perimetrelor miniere la Roşia Montană. În 
acest context, poate fi vorba de lucrări miniere medievale. 

În marginile drumului din acest sector apar mai multe intrări de galerii vechi surpate sau rambleiate. 
Accesul în aceste lucrări ar putea fi restabilit, manual sau cu mijloace mecanice (excavator), în cazul unor 
explorări viitoare. Intrarea în galeria Deak Ferencz care permitea accesul în lucrările antice din zona Găuri a fost 
şi ea localizată. În sectorul Hăbad, ce era considerat a fi antic, dar în care până în momentul de faţă au fost puse 
în evidenţă numai două lucrări antice (galeria La Studentu şi galeria descrisă în 1983) s-ar preta la investigaţii 
complementare înaintea deschiderii unei viitoare cariere, dacă va fi cazul. 
29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30. Referinţe bibliografice CCA 2001 (2002), p. 210–211, nr. 173/3; 254-257, nr. 182; 261-262, nr. 185; 262-
263, nr. 186; 264-265, nr. 188; 263-264, nr. 187; 265-266, nr. 189; CCA 2002 (2003), p. 254-256, nr. 182; CCA 
2002 (2003), p. 105-106, nr. 63; Alburnus Maior I, 2003, p. 45-80; 81-122; 123-148; 149-192; 193–251; 501-505; 
505-507; Alburnus Maior II, 2005. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 2. Valea Nanului 
 

1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană - “Valea Nanului” (zone sacre, necropolă de incineraţie, 
structuri constructive) 

2. Codul RAN al sitului arheologic 1160.03 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) Roşia Montană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct “Szekely”, “Drumuş”, “Dalea”, “Tomuş”. 
7. Adresa  
8. Reper Masivul Cetate 
9. Proprietar teren - 
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BEJENARU AURELIA 
BOIA NICOLAE 
COPROS IOSIF 
COROI EUFEMIA 
COTET REGHINA 
DALEA AURELIA 
DRUMUS ROZALIA,PAUN NICOLETA, 
DRUMUS CAMELIA,DRUMUS VICTOR 
BISERICA GRECO CATOLICA 
MERA NICOLAE 
MIC AUGUSTA 
NARITA ILIE,(CORCHES NICOLAE, 
C. MARITA) 
OAIDA REMUS 
RAT ZENO, AGAVRILOAIE MARIA,  
BARA ELENA 
RAT ZENO, COROIU LAURA, OAIDA VIORICA 
SZEKELY LUDOVIC 

HAIZER ELEONORA, MANEA SALVINA 
TATAR EUGEN, TATAR MARIA,  
LUPEA MARIANA, PUTICIU ADRIAN,  
CLEJAN LUCIA 
TODAN IOAN 
TOMUS IOACHIM 
ZLAGNEAN ELENA, KELL STEFAN,  
JURCA ELISABETA MARIANA 
DALEA VIRGIL, DALEA AURELIA,  
DRAGOESCU MARINELA, MIHON MARGARETA 
ZLAGNEAN ELENA, KELL STEFAN,  
JURCA ELISABETA MARIANA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN 
HARAGUS GOLGOTIU 
ROMSILVA 
TOMUS IOACHIM 
BARA REMUS 

 
10. Latitudine (coordonate STEREO 70) 

534970.182 
534533.930 
534596.086 
535025.262 
535086.574 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70) 

354629.925 
354741.327 
354273.674 
354028.008 
354522.263 

 
12. Altitudine cca. 750 - 830 m 
13. Repere geografice Valea Nanului 
14. Repere hidrografice la nord şi est de albia pârâului Găuri. 
15. Data primei cercetări a sitului 2000 
16. Perioada de desfăşurare campania 2000, campania 2001.  
17. Campania nr. 2 campanii 
18. Cod epoca 32 
 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
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19. Cod tip de sit 131, 21 

1 12 134 31 

11 121 2 311 

111 122 21 312 

112 123 211 313 

113 124 212 32 

114 13 22  

115 131 221  

116 132 222  

117 133 3  

 
20. Suprafaţa sit (în mp): 253008,026 mp 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie  
Precară X 
Grav afectat  

zonă plină de halde, foste galerii miniere şi lucrări agricole 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific Dr. Paul Damian 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare INMI (fost CPPCN): Cristina Crăciun, Anişoara 

Sion, Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu, Constantin Mehedinţeanu, Gabriel Mehedinţeanu; IAB: Vlad V. Zirra, 
Liana Oţa, Adriana Panaite, Cristina Alexandrescu, Anca Ganciu, Adina Boroneanţ, Alexandru Dragoman. 

25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” – 

Bucureşti; Institutul Naţional al Monumentelor Istorice – Bucureşti. 
27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din perimetrul aferent 

sitului . 

28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice  



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultura 
 

 
Anexa I: Fişe de evidenţă arheologică a siturilor identificate la Roşia Montană 

Pagina 191 din 243 

Zona este delimitată la nord şi est de albia pârâului Găuri, iar la vest de creasta dealurilor de pe malul drept al văii 
Nanului. Punctul extrem sudic al zonei este marcat de drumul comunal Roşia-Tăul Ţapului-Sălişte-Abrud. Din acest 
perimetru, desfăşurat pe o suprafaţă relativ mare, se detaşează microzona geografică de la est de valea Nanului, cunoscută 
din harta Pošepny sub denumirea de Curisiul Monului. Din punct de vedere geologic, dealurile, cu altitudinea maximă de 815 
m, au aceeaşi origine vulcanică asemeni perimetrului minier Cetate. În afara celor două râuri menţionate, în zonă există 
două-trei locuri cu izvoare cu debit permanent de apă.  

Zona nu este locuită, circa 45% din suprafaţă fiind acoperită astăzi de pădure de foioase. Terenurile sunt folosite ca loc 
de păşune şi fâneaţă; pe zone mici din terenurile de păşune au fost amenajate terase pentru culturi agricole. Pe o astfel de 
terasă, pe proprietatea Szekely, au fost descoperite în anul 1936 cinci altare votive (IDR III/3, nr. 388, 399, 400, 403, 409). 

Întreaga zonă este străbătută în subteran de galerii de mină: astfel, pe conturul nord-estic al perimetrului cercetat se 
află intrările în două galerii de exploatare importante de la sfârşitul secolului al XIX-lea: Miskolcs şi Ferdinandul de Jos. 
De altfel, halde vechi de steril, de dimensiuni uneori impresionante, acoperite cu vegetaţie, sunt vizibile pe întreaga arie. 

Cercetările arheologice au dus la descoperirea a patru edificii de cult (temple), pe proprietăţile Dalea (cercetare 
IAB), Szekely, Tomuş, Drumuş (cercetare CPPCN/INMI). Este vorba despre edificii, cu o organizarea a spaţiului tipică 
templelor din lumea greco-romană, construite din ziduri de piatră legate cu pământ, precar conservate. Aceste edificii, 
aparent modeste, cu un caracter specific arhitecturii sacre în Dacia, integrează situl în cadrul larg provincial, din punct de 
vedere al manifestărilor religioase. Cercetarea arheologică în cadrul acestor obiective a dus la îmbogăţirea corpusului 
epigrafic al Roşiei Montane cu 35 de altare votive întregi şi fragmentare dedicate principalelor divinităţi din panteonul 
greco-roman, precum şi divinităţilor locale specifice. Cantităţi relativ mari de lemn carbonizat, mai ales în apropierea 
zidurilor certifică suprastructura de lemn a edificiilor. 

În apropierea acestei zone sacre, pe proprietăţile Drumuş şi Szekely a fost identificată o zonă funerară. Aici au fost 
cercetate patru morminte romane de incineraţie, deranjate de intervenţii ulterioare. În afara acestor puncte de interes 
arheologic restul cercetărilor nu au mai evidenţiat existenţa vestigiilor arheologice. 

29. Tipul cercetării: Cercetare arheologică preventivă. 
30. Referinţe bibliografice: CCA 2001 (2002), p. 257, nr. 183; p. 266-272, nr. 190.; Alburnus Maior I, 2003, p. 255-
286; 287-338; 339-384; 490-500. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 3. Carpeni 
 

1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană, “Dealul Carpeni”,(habitat, necropolă de incineraţie, exploatare 
minieră). 
2. Codul RAN al sitului arheologic 6770.05 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) Roşia Montană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct“Bisericuţa”, “Tomuş”, “Balea”, “Păru Carpeni” 
7. Adresa  
8. Reper, în centrul actualei localităţi Roşia Montană, în zona situată la sud de actualul stadion, Dealul Carpeni. 
9. Proprietar teren  

BADAU PETRU 
BADAU PETRU 
BAR FELICIA,SZEKELY BENONE 
BIRAU MARCEL OLIMPIU,  
BIRAU FRUSINA FLORIN MARIUS,  
MARZA CORNELIA 
BOCSAN LUDOVICA ECATERINA 
CENUSA E. 
COROI NICOLAE 
COROI NICOLAE 
FORTUNA ALEXANDRU 
FORTUNA ALEXANDRU, 
FORTUNA GRIGORE,STEFANIA, 
ELVIRA,DORINA, 
WAGNER IRINA 
FORTUNA AUREL 
FOTUNA NICOLAE ADRIAN 

STATUL ROMAN 
JURCA EUFEMIA 
STATUL ROMAN 
TEREN TENIS/TEREN FOTBAL 
STATUL ROMAN 
TOMUS MARIOARA 
TOMUS MARIOARA,TOMUS DORIN, 
DINCA DORINA 
TUHUT TATIANA 
STATUL ROMAN 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
HARAGUS SORIN,GOLGOTIU TIBERIU, 
GOLGOTIU LUCIAN, 

 
10. Latitudine (coodonate STEREO 70)  

535461.266 
535465.343 
535458.065 
535114.792 
535114.792 
535228.416 
535279.627 

 
11. Longitudine  (coodonate STEREO 70)  

354447.568 
354629.018 
354876.459 
354893.263 
354691.620 
354454.769 
354409.959 

12. Altitudine cca. 750 – 805 m 
13. Repere geografice  SV - valea Nanului, la N - masivul Orlea. 
14. Repere hidrografice La N şi NE de pârâul Foieş. 
15. Data primei cercetări a sitului 2000 
16. Perioada de desfăşurare campania 2001, campania 2002,campania 2003 
17. Campania nr. 3 campanii 
18. Cod epoca 32 
 

1 14 162 312 43 
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11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 
19. Cod tip de sit 11,  21. 

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp) 141882,248mp, cu menţiunea că situl are şi o parte subtetrană 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie X 
Precară  
Grav afectat  
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22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

 
Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific  Dr. Paul Damian 
24.  Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare: MNIT: Dorin Alicu, Valentin Voişan, Ovidiu 
Ţentea, Felix Marcu, Viorica Rusu-Bolindeţ, Adriana Isac, Cristian Roman, Emilian Bota; UTAH: : Beatrice Cauuet - 
responsabil, Bruno Ancel, Claudiu Arcălean, Laurent Bailly, Béatrice Bechiri, Matthieu Boussicaul, Antoine Constans, 
Didier Galop, Lucreţia Ghergari, Radu Hodiş, Corina Ionescu, Sarah Laurent, Mélanie Mairecolas, Jean-Paul Metailie, 
Fabrice Monna, Gabriel Munteanu, Alexandru Murariu, Christian Orcel, Romică Pavel, M. Poujol, André Rebiscoul, 
Christian Rico, Călin-Gabriel Tamaş, Ioan Tantău, Christian  
25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României. 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj 
Napoca; Universitatea Toulouse, Le Mirail, Franţa. 
27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din cadrul sitului. 
28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice  

Dealul Carpeni este situat în zona centrală a actualei localităţi Roşia Montană. Din punct de vedere arheologic 
este zona în care vestigiile arheologice sunt mai abundente, iar calitatea acestora, prin gradul de prezervare şi valoarea 
istorico-arheologică, este aparte. Aici a fost presupusă existenţa unei fortificaţii romane. Semnalări interesante ale unor 
obiective arheologice se referă la zona centrală a platoului, cunoscut sub numele “Bisericuţă”. Deşi descoperirile făcute 
(piese epigrafice, material tegular) aici au fost amintite de mai multe ori în literatura de specialitate, informaţiile sunt destul 
de imprecise. Menţionarea unor materiale provenind dintr-o clădire cu instalaţie de hypocaust a fost făcută succint în mai 
multe rânduri. De cele mai multe ori materialul tegular descoperit aici a fost pus în legătură cu prezenţa legiunii XIII 
Gemina la Alburnus Maior, fără a fi cunoscute exemplare ştampilate. Cercetări arheologice recente (2000-2003, MNIT) 
de pe Dealul Carpeni au evidenţiat elemente de habitat şi o zonă funerară, respectiv locuinţe şi două grupuri de 
morminte, iar în zona nord-vestică a dealului şi două edificii prevăzute cu instalaţie de hypocaust - edificiul E 2 situat în 
zona centrală a platoului şi edificiul E 1, localizat în extremitatea sud-estică. Semnalările anterioare indică descoperiri 
care pot fi localizate în zona nordică a masivului, pe proprietatea familiei Bădău şi în zona actualului stadion, precum şi în 
partea sudică a dealului. În acest context trebuie menţionat faptul că în anii ’50 prin construirea actualului stadion, precum 
şi în anii ’70 prin construirea unui bloc de locuinţe în zona nordică a Dealului Carpeni, integritatea sitului a fost afectată. 

Stabilirea unor relaţii cronologice sau funcţionale între cele trei puncte cercetate arheologic sunt greu de realizat. 
Dificultăţile constau în faptul că, pe de-o parte, în actualul stadiu al cercetărilor, nu deţinem date privitoare la reţeaua de 
drumuri din zonă, iar pe de-altă parte, conformaţia terenului din zona estică a dealului a fost modificată de depozitările de 
steril rezultate din activităţilor miniere moderne, fapt care a îngreunat atât cercetarea de teren, cât şi evalarea unor 
rezultate. De asemenea cea mai mare parte a dealului este astăzi împădurită. 

Putem vorbi de o relaţionare a edificiilor E 1 şi E 2 întrucât ambele au fost prevăzute cu instalaţii de hypocaust, 
construite din material tegular marcat cu ştampila legiunii XIII Gemina, tehnica de construcţie a zidurilor fiind, de 
asemenea, similară (ziduri legate cu mortar şi tencuite). Se poate argumenta o contemporaneitate, cel puţin parţială, a 
clădirilor, durata lor de funcţionare fiind diferită. Edificiul E 1 a avut o singură fază constructivă, neputând fi sesizate din 
punct de vedere arheologic reparaţii prea importante. 

În cele două clădiri a fost descoperită o cantitate impresionantă de cărămizi, tegulae şi tegulae mammatae, mai 
rar imbrices sau tubuli. Din toate materialele tegulare ştampilate, incluse în discuţia noastră, s-au păstrat fragmente 
destul de mici, motiv pentru care departajarea pe categorii a putut fi realizată doar sporadic, doar în cazurile în care a 
putut fi determinată grosimea exemplarului! Materialele în discuţie au fost descoperite în nivele de dărâmătură, motiv 
pentru care nu putem obţine informaţii suplimentare privind datarea acestor tipuri de ştampile. 
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Topografia arheologică a Dealului Carpeni indică existenţa unor elemente de habitat în zona vestică şi a unor 
edificii de cult (?) sau atestări ale unor colegia (?) în partea nordică şi în cea sudică. În zona centrală şi estică sunt 
amplasate clădiri cu hypocaust E 1, E 2. Funcţionarea acestor edificii poate fi legată de activităţi administrative, fiscale ale 
zonei miniere sau de alte activităţi publice. Demersurile ulterioare vor stabili dacă în această zonă poate fi localizată 
camparea unor efective legionare despre care în acest moment ştim că au participat la activităţi de construcţie, cel puţin 
în prima jumătate a secolului II p. Chr. Descoperirile de echipament militar din aceste clădiri pot constitui doar indicii în 
acest sens. 

De asemenea, în extremitatea de vest a dealului Carpeni a fost pusă în evidenţă o altă zonă funerară (fiind 
cercetate opt morminte romane de incineraţie), precum şi structuri de locuire civilă, modeste, datând din aceeaşi epocă. 

Pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate între anii 2000-2003, zona Dealului Carpeni a fost desemnată ca zonă 
de rezervaţie arheologică. 

Sectorul minier Păru-Carpeni. 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. 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). Mai precis, a fost prelevat un fragment dintr-o scândură de brad pentru analiză C14, iar 
rezultatul obţinut a fost: 1925 ± 50 BP (40 BC – 220 AD), respectiv în dată C14 calibrată între 1 cal BC şi 220 cal AD 
(între secolele I şi al II-lea p. Chr.). 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 într-o grămadă. 

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 (lăţime 2,30 m, lungime 4,50 m şi 
înălţime 5,80 m), 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 30m 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, fiind prima 
descoperire de această natură 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 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 conservaţi 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 lemnelor din sala de drenare este în curs, 
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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 indicînd sfârşitul 
secolului I p. Chr, respectiv începutul sec. II p. Chr. . Studiul dendrocronologic trebuie finalizat pentru a putea obţine date 
mai precise. 

29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30.  Referinţe bibliografice Wollmann 1999, p. 117-130; CCA 2001 (2002), 257-261; CCA 2003 (2004), 280-283; 
Alburnus Maior I, 2003, p. 387-431, 433-446, 447-467. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 4. Masivul Cârnic 
 

1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană, “Masivul Cârnic” (exploatare minieră). 
2. Codul RAN al sitului arheologic 6770.01 

3. Judeţ Alba 
4.Localitatea (oraş / sat, etc.) RoşiaMontană 
5. Comuna Roşia Montană 
5. Punct “Cârnic” 
6. Adresa  
7. Reper pe versantul sudic al Văii Roşiei, (acces prin orizontul +958), între centrul istoric al localităţii şi cariera Cetate. 
8. Proprietar teren   

CARIERA CETATE 
OCOLUL SILVIC CAMPENI 
OPRISA MARIA 
SZEKELY ADELINA 

STATUL ROMAN 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN 

 
9. Latitudine (coordonate STEREO 70)  

535505.439 
535503.000 
535488.000 
535468.000 
535481.000 
535481.000 
535354.224 
535282.790 
535236.972 
535140.284 
535073.180 
534948.712 
534927.066 
534906.863 
534889.000 
534864.163 
534830.000 
534784.000 
534765.930 
534718.817 
534667.722 
534730.083 
534683.904 
534670.376 
534681.657 
534655.114 
534620.608 
534569.513 
534509.128 
534468.650 
534471.968 
534394.000 
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534394.000 
534468.160 
534532.378 
534604.533 
534655.763 
534674.523 
534718.538 
534711.323 
534638.446 
534539.099 
535096.799 
535065.604 
535132.708 
535199.812 
535243.826 
535271.245 
535282.069 
535346.286 
535432.151 
535466.785 
535489.875 

 
10. Longitudine (coordonate STEREO 70)  

356081.577 
356099.000 
356123.000 
356157.000 
356172.000 
356266.003 
356396.825 
356466.094 
356485.937 
356511.912 
356535.002 
356557.731 
356551.958 
356544.021 
356522.000 
356508.950 
356491.000 
356424.000 
356406.383 
356409.701 
356413.683 
356326.113 
356291.479 
356235.182 
356136.974 
356117.066 
356091.851 
356048.719 
356053.364 
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356024.167 
355992.979 
355894.778 
355739.132 
355745.987 
355693.314 
355668.781 
355670.224 
355617.551 
355572.094 
355556.219 
355560.549 
355500.000 
355500.000 
355578.588 
355606.006 
355643.527 
355678.161 
355727.227 
355746.709 
355836.902 
355963.895 
356010.796 
356072.128 

 
11. Altitudine :  max. 1081 m 

12. Repere geografice:  punctul “Piatra Corbului”. 
13. Repere hidrografice : 
14. Data primei cercetări a sitului: 1999 
15. Perioada de desfăşurare: campania 2000, campnia 2001, campania 2002, campania 2003, campania 2004, 

campania 2005. 

16. Campania nr.:  6 campanii 

17. Cod epoca 32, 5. 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 

18. Cod tip de sit exploatare minieră subterană 
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1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
19. Suprafaţa sit (în mp) : 766037,917 mp, pentru subteran : Reţeaua Mare însumează cca. 2750 m de lucrări antice ce 

acoperă o suprafaţă de 13.600 m2, fiind dezvoltată pe verticală pe 98 m diferenţă de nivel (între cotele +921 şi +1019 
m) 

20. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie  
Precară x 
Grav afectat  

21. Factori de risc 
Riscuri naturale 

Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
22. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific  Dr. Paul Damian 
23. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare UTAH: Beatrice Cauuet Bruno Ancel, Beatrice Bechiri, 

Gerald Bonnamour, Thierry Moindrot, Christian Vialaron , P. Abraham, C. Assoun, dr. A. Beyrie, C. Catrisse, A. 
Costans, N. Feier, J. Girard, E. Guilini, E. Kammenthaler, G. Lehrberger, M. Mairecolas, S. Painsonneau, C. Rico, V. 
Ruttner, G. Thiéry; UBB: Călin Tamaş, Claudiu Arcălean, Gabriel Munteanu, Alexandru Murariu, Cosmin Stremtan, 
Lucreţia Ghergari, Claudia Ionescu; MCDR: Romică Pavel. 

24. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
25. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Universitatea Toulouse, Le Mirail, Franţa; 

Univrsitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca; Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva. 
26. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din perimetrul aferent sitului. 
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27. Scurtă descriere a situaţiei arheologice  
Caracteristicile fizico-geografice ale perimetrului de la suprafaţa Masivului Cârnic, sunt, improprii amplasării unor 

structuri de habitat din cel puţin două categorii de cauze: 
a) un relief accidentat cu caracter stâncos, cu pante abrupte şi bolovănişuri unde stânca nativă este suprapusă 

de un strat vegetal foarte subţire. 
b) intervenţia antropică susţinută şi constantă de-a lungul timpului materializată în prezentă haldelor şi a 

depunerilor masive de steril minier şi a altor urme directe de exploatare. 
Cercetările perieghetice nu au evidenţiat o ocupare a spaţiului, perimetrul fiind exclusiv dedicat exploatării 

miniere. De asemenea, în cursul operaţiunilor de identificare şi degajare a posibilelor căi de acces în lucrările antice de 
pe suprafaţa Masivului Cârnic, lucrări de cercetare arheologice realizate de echipa franceză în colaborare cu un colectiv 
de la MNIR, nu au fost puse în evidenţă urme de ocupare efectivă a spaţiului, de-a lungul diferitelor epoci istorice. 

 Cercetare de subteran:  
Masivul Cârnic este unul din cele două sectoare miniere principale de la Roşia Montană şi cel mai spectaculos din 
perspectiva arheologiei miniere după ce masivul vecin Cetate a început să fie distrus de o exploatare la zi în carieră. 
Acest masiv este străbătut de un labirint de lucrări miniere moderne, cum o atestă de altfel planurile de sinteză ce 
ilustrează evoluţia exploatării miniere: Pošepny (1868), Ghiţulescu şi Socolescu (1941), Minvest (1992). În prezent, 
explorarea subterană a masivului este posibilă prin orizonturile reţelelor de galerii dispuse rectangular, săpate între anii 
1960-1980, dispuse de la nivelul de bază Sf. Cruce (nivelul +714) până sub vârful masivului Cârnic (orizontul +1046). 

Diagnosticul din 2000 a pus în evidenţă o concentrare de lucrări miniere antice spre versantul sudic, versant 
care domină satul Corna. Aceste lucrări antice au fost subiectul unui program de săpături arheologice preventive conturat 
în 2000 şi dezvoltat la scară mare din 2002, concentrat în principal pe reţelele miniere antice denumite Cârnic 1, 2, 3, 9 şi 
10. Ridicarea topografică exhaustivă a lucrărilor subterane a demarat în 2003, în partea vestică, într-un sector denumit 
Reţeaua Mare, a continuat în 2004 spre zona superioară (Cârnic 15) şi spre est, în sectorul Piatra Corbului (Cârnic 6 la 
25), acesta din urmă fiind reprezentat prin şantiere miniere de dimensiuni mari săpate cu focul, dar distruse parţial de 
reluări moderne de proporţii. Sectorul Piatra Corbului a fost topografiat în totalitate, ceea ce a permis identificarea a 14 
porţiuni cu lucrări antice. În 2005, ridicările topografice au vizat cu precădere completarea imaginii lucrărilor moderne 
situate sub orizontul +932 şi fac legătura între Reţeaua Mare şi lucrările din sectorul Piatra Corbului. În prezent dispunem 
de o ridicare topografică practic exhaustivă a lucrărilor miniere subterane din partea sudică a masivului, acestea 
însumând aproximativ 16 km, din care 4 km de lucrări romane (12 km de lucrări moderne, săpate cu exploziv şi databile 
din secolul XVII la începutul secolului XX). 
 Începând cu anul 2002, explorarea şi săpăturile arheologice s-au concentrat pe un ansamblu vast de reţele 
miniere antice denumite Reţeaua Mare. Această reţea este alcătuită din şapte ansambluri de lucrări subterane, denumite 
Cârnic 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 10, dispuse în versantul sudic, legate între ele prin galerii orizontale sau planuri înclinate de 
legătură. Reţeaua Mare însumează doar ea singură 2750 m de lucrări antice topografiate (vezi infra capitolul de concluzii 
referitor la starea de conservare a vestigiilor antice din masivul Cârnic) ce acoperă o suprafaţă de 13.600 m2. Prin 
Reţeaua Mare, dezvoltată pe verticală pe 98 m diferenţă de nivel (între cotele +921 şi +1019 m), s-a explorat şi exploatat 
o zonă mineralizată deosebit de importantă pe care am numit-o generic Filonul Mare. Această structură mineralizată 
orientată NNW-SSE are înclinare mare spre vest – sud-vest. Este vorba de structură complexă de dyke de brecie 
(breccia dyke), intersectat de o serie de filoane cuarţifere şi structuri de tip stockwerk. Din structura mineralizată 
principală (Filonul Mare) se desprind numeroase ramuri, cu înclinare redusă sau sub-orizontale. Reţeaua Mare a fost 
săpată descendent, spre interiorul masivului, prin intermediul unor planuri înclinate lungi deschise de la zi. 
 Cârnic 1. Această reţea minieră antică se găseşte în inima masivului la aproximativ 200 m de suprafaţă. Ea 
acoperă o suprafaţă de 286 m2 (13 m x 22 m) şi însumează peste 346 m liniari de lucrări. Lucrările miniere regrupate în 
reţeaua Cârnic 1 sunt reprezentate prin şantiere foarte înclinate, săpate în trepte, ce însumează o denivelare totală de 50 
m (între cotele +973 şi +923). Şantierele de exploatare sunt reprezentate prin opt abataje foarte înclinate (sau şantiere 
redresate), cinci camere cu pilieri, mai mult sau mai puţin dezvoltate, la care se mai adaugă şase puţuri înclinate sau 
planuri înclinate cu trepte înalte sau trepte normale. Au fost separate trei nivele de lucrări miniere (superior, mediu şi 
inferior), fiecare nivel putând fi divizat în trei sau patru etaje. 
 În jurul şantierelor de exploatare de dimensiuni mari, fie ele întrepătrunse sau juxtapuse şi care au urmărit 
exploatarea unor corpuri de minereu sub-orizontale la sub-verticale, există mai multe galerii mici de cercetare, cu profil 
trapezoidal caracteristic. Dimensiunile secţiunilor galeriilor trapezoidale variază între o lăţime medie de 1,20 la 1,40 
pentru o înălţime cuprinsă între 1,50 la 2 m, ceea ce conturează o deschidere de 1,53 la 2,80 m2. Cea mai lungă galerie 
de acest tip din reţeaua Cârnic 1 nu depăşeşte 11 m lungime. Şantierele de exploatare de tipul camerelor sau al 
abatajelor sunt în marea lor majoritate reluate destul de intens de către minerii moderni. 
 Camera de exploatare cea mai importantă este situată în partea superioară a reţelei Cârnic 1, iar în această 
cameră pot fi departajate cel puţin trei etaje de fronturi şi galerii incipiente. În etajul inferior inundat al acestei camere s-au 
conservat unelte de lemn de epocă romană, spre exemplu lopeţi şi raclete pentru minereu, dar şi fragmente de scară 
monoxilă (pentru care s-au obţinut datări C14). Pereţii şantierelor de exploatare antică reluaţi au fost în marea lor 
majoritate puşcaţi de minerii moderni, singurul indiciu al profilului antic iniţial fiind resturile de tavan şi uneori de talpă. Cu 
toate acestea, resturile frecvente de galerii incipiente şi de fronturi ale lucrărilor antice permit redarea cu acurateţe a 
planului de ansamblu al lucrărilor antice. 
 În partea superioară a pereţilor galeriilor antice păstrate există nişe pentru opaiţe dispuse la anumite nivele. În 
rambleul din lucrările miniere, ultimii 10-20 cm de material situat deasupra tălpii de rocă au furnizat destul de frecvent 
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fragmente de opaiţe romane cu canal, tipice pentru secolul al II-lea p. Chr, precum şi un opaiţ aproape intact prevăzut cu 
o inscripţie (Iustus). Această secvenţă preponderent argiloasă şi compactă corespunde nivelului de circulaţie a minerilor 
din Antichitate, iar opaiţele sparte pe care le conţine sunt un indiciu în plus ce atestă activitatea minieră din această reţea. 
 În partea superioară a reţelei, o galerie orizontală se află în prelungirea un plan înclinat lung ce coboară de la 
suprafaţă. Această din urmă lucrare nu a putut fi degajată de rambleu până la suprafaţă deoarece este surpată şi 
periculoasă în eventualitatea continuării săpăturilor. Galeria orizontală prezintă o adâncitură sub formă de canal în lugul 
unuia dintre pereţi. Este vorba de singura amenajare identificată pentru drenarea apei în masivul Cârnic. Lucrările miniere 
situate la adâncimea cea mai mare din reţea sunt două puţuri (dintre care unul elicoidal), care se termină cu o talpă plată, 
fără nici o amenajare menită să evacueze apele de infiltraţie. Se pare că în masivul Cârnic nu au existat probleme mari în 
ceea ce priveşte drenarea apelor, apele coborând fără îndoială prin intermediul sistemului de fisuri în părţile profunde ale 
masivului. Aceasta explică absenţa dispozitivelor de drenaj în masivul Cârnic. 
 Cârnic 2. Această reţea este situată mai spre sud şi mai aproape de suprafaţă în comparaţie cu Cârnic 1. Cele 
două reţele miniere sunt în legătură directă prin intermediul etajelor inferioare. În cazul reţelei Cârnic 2 este vorba de un 
plan înclinat săpat descendent direcţionat spre partea inferioară a reţelei Cârnic 1 în vederea efectuării unei joncţiuni, cu 
utilitate certă pentru aeraj, dar şi pentru circulaţia personalului şi transportul de materiale. Reţeaua Cârnic 2 ocupă o 
suprafaţă de 897 m2 (23 m x 39 m) şi înglobează 395 m liniari de lucrări miniere. Reţeaua se dezvoltă pe verticală pe 35 
m diferenţă de nivel (între cotele +932 şi +946), respectiv trei nivele principale (superior, mediu şi inferior), etajul 
intermediar subdivizându-se încă în două nivele. Partea superioară a reţelei Cârnic 2 corespunde unor galerii şi planuri 
înclinate de cercetare care se intersectează în unghiuri drepte în diferite direcţii. Aceste lucrări miniere au fost săpate 
descendent, pornind din etajul inferior al reţelei Cârnic 3, situat deasupra şi decalat spre sud. De la nivelul superior al 
reţelei Cârnic 2 demarează o galerie de cercetare foarte lungă şi foarte frumoasă (70 m lungime şi 30 m diferenţă de 
nivel), cu talpa săpată în 125 trepte, prevăzută cu peste 20 nişe de opaiţe în partea superioară a pereţilor. Această 
lucrare se încheie printr-un plan înclinat fără trepte cu un front vertical şi neted. Această lucrare minieră impresionantă a 
necesitat în antichitate o muncă asiduă pe durata mai multor ani, dar cu toate acestea nu s-a ajuns într-o altă parte a 
minei şi nici nu s-au intersectat corpuri de minereu. 
 Prin intermediul a două galerii de cercetare şi explorare (planuri înclinate cu trepte) se face legătura cu etajul 
intermediar al reţelei Cârnic 2, zonă ce corespunde lucrărilor de exploatare propriu-zise. Acestea conturează trei sectoare 
de la sud spre nord. Partea sudică este reprezentată prin două camere cu pilieri în care s-au exploatat corpuri de minereu 
cu dispunere sub-orizontală (filoane). Lucrările miniere sunt dispuse în trepte, talonându-se reciproc. Câteva galerii scurte 
cu secţiune trapezoidală completează acest ansamblu. Din rambleul antic al acestor galerii au fost recuperate mai multe 
fragmente de opaiţe romane ce datează din secolul al II-lea p. Chr. 
 Partea nordică are pantă mare şi corespunde unui abataj foarte înclinat, rezultat parţial şi din reluările miniere 
moderne ce au desfigurat lucrările miniere antice din acest sector. Se păstrează mai multe resturi de fronturi antice care 
permit să se reconstituie imaginea iniţială de ansamblu a lucrărilor antice. Din partea superioară a abatajului se desprind 
două galerii lungi de exploatare, sub-orizontale, care au urmărit pe mai mulţi zeci de metri structuri filoniene. Aceste 
galerii se termină cu abataje antice de dimeniuni reduse, prevăzute cu trepte sau trepte înalte în talpă. În partea 
superioară, spre nord, Cârnic 2 este în legătură cu partea inferioară a reţelei Cârnic 4. Spre sud, din Cârnic 2 se face 
trecerea în reţeaua Cârnic 3 prin intermediul unui abataj de dimensiuni mari. Accesul în nivelul inferior al reţelei Cârnic 2 
se realizează printr-un puţ larg şi adânc, asemănător unui abataj vertical dirijat spre adâncime, unde se pare că a fost 
reluat de minerii moderni. Nivelul inferior al reţelei se limitează la un plan înclinat lung, ce asigură legătura cu nivelul 
inferior al reţelei Cârnic 1. 
 Cârnic 3. Este vorba de o reţea antică relativ bine conservată care comunica direct cu suprafaţa printr-un plan 
înclinat de peste 50 m lungime, dirijat de la zi spre interiorul masivului. Ieşirea la zi a acestui plan înclinat nu a putut fi 
degajată din cauza unor surpări masive pe o distanţă destul de mare. Planul înclinat a fost golit de rambleu pe o distanţă 
de peste 20 m, din interiorul masivului spre suprafaţă. Această lucrare minieră permitea accesul direct de la zi într-o zonă 
de exploatare de dimensiuni mai mici dezvoltată în plan orizontal în toate direcţiile, dar şi pe verticală pe două etaje. 
 În acest ansamblu etalat pe 609 m2 (21 m x 29 m), ce curpinde 320 m liniari de lucrări, există şase camere cu 
pilieri, dintre care în două exploatarea s-a desfăşurat pe două nivele, păstrându-se pilieri suspendaţi. Periferia camerelor 
este marcată de galerii de explorare cu secţiune trapezoidală, cu lungime maximă de 3-4 m. Spre est şi spre vest au fost 
dirijate două galerii lungi de peste 30 m lungime, prima înclinată, iar cea de-a doua suborizontală, ambele având scopul 
de a pune în evidenţă alte sectoare bogat mineralizate. Galeria estică se continuă printr-o mică reţea inferioară alcătuită 
din două galerii paralele dar scurte şi un puţ larg cu secţiune dreptunghiulară. Extremitatea estică a acestei galerii de 
cercetare a fost parţial desfigurată de reluările moderne. Planul înclinat de cercetare din vest se termină cu un front, după 
ce din ea s-a desprins un mic şantier de exploatare lateral. 
 Reţeaua Cârinc 3 apare sub forma unui ansamblu coerent de lucrări bine regrupate care ar putea corespunde 
unei concesiuni miniere antice bine individualizate, cu legătură directă la suprafaţă. Etajul inferior al reţelei Cârnic 3 face 
trecerea printr-un abataj de dimensiuni mari în partea superioară a reţelei Cârnic 2. Dispunerea unor şantiere de 
exploatare între aceste două reţele miniere, sensul de avansare al minerilor antici indicat de urmele de unelte din pereţi şi 
profilul general al lucrărilor indică cu claritate că reţeaua Cârnic 2 a fost deschisă după reţeaua Cârnic 3. Reţeaua Cârnic 
2 ar putea corespunde fie unei extinderi a exploatării iniţiale spre interiorul masivului, fie unei alte concesiuni miniere, 
deschise pornindu-se de la cea situată mai aproape de suprafaţă. 
 Cârnic 4 şi Cârnic 8. Reţelele miniere Cârnic 4 şi 8 sunt situate deasupra reţelelor Cârnic 1 şi 2, comunicând cu 
acestea prin lucrări miniere foarte înclinate sau verticale. Aceste reţele au fost explorate şi topografiate, iar studiul lor 
geologic a fost realizat în linii generale (doar pentru Cârnic 4). Întrucât aceste reţele miniere se găsesc la altitudine mai 
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mare comparativ cu ansamblul Cârnic 1-2-3, ele sunt situate în zone abrupte şi foarte instabile ale masivului, în 
proximitatea suprafeţei. Din motive de securitate, în aceste două reţele miniere nu au fost executate săpături arheologice. 
Cercetarea arheologică minieră care s-ar putea face nu se poate realiza decât pornindu-se de la suprafaţă, cu ajutorul 
unor mijloace mecanice de mare calibru care să permită evacuarea blocurilor de rocă de dimensiuni foarte mari şi a unor 
volume importante de rocă surpată care maschează accesul de la zi. Acest tip de cercetare ar putea fi programată în 
contextul unei exploatări în carieră a masivului Cârnic şi ar permite completarea cunoştinţele existente asupra lucrărilor 
antice din masiv. 
 Cârnic 9. Această reţea, situată la est de ansamblul Cârnic 1-2-3, a fost descoperită în urma unui sondaj cu 
excavatorul la suprafaţă, care a deschis un plan înclinat antic de acces de la suprafaţă. Reţeaua cuprinde un anasamblu 
vast de lucrări miniere etajate pe patru nivele, dar peste ¾ dintre acestea sunt lucrări moderne săpate prin puşcare. De 
fapt, majoritatea lucrărilor antice din acest sector au fost înglobate şi desfigurate de reluările miniere moderne. În acest 
ansamblu se individualizează trei sectoare cu lucrări antice ce prezintă o anumită continuitate şi care s-au pretat la 
cercetări arheologice. Porţiunea din reţea care se îndreaptă spre suprafaţă este alcătuită dintr-un set remarcabil de lucrări 
antice ce gravitează în jurul unui plan înclinat, care după o schimbare de direcţie în unghi drept spre est coboară spre 
adâncime prin intermediul mai multor abataje laterale de dimensiuni reduse, în unul dintre acestea păstrându-se o scară 
antică de lemn monoxilă. 
 Imediat sub porţiunea din amonte amintită, lucrările sunt deteriorate în mod semnificativ. Mai spre adâncime a 
fost identificat un al doilea sector de talie redusă cu lucrări interesante, mai precis şantiere de exploatare mici şi înguste 
săpate cu unelte. Acest ansamblu de lucrări miniere a fost cercetat, dar nu a putut fi datat deoarece baza lucrărilor a fost 
exploatată de minerii moderni şi implicit, umplutura iniţială a dispărut. Trebuie să remarcăm că în această parte a 
masivului Cârnic, forma şi secţiunea şantierelor, urmele de unelte (înguste şi relativ proaspete) se deosebesc net de 
proporţiile clasice şi relativ sistematice ale lucrărilor de epocă romană. Şi în acest caz, similar cazului galeriei La Studentu 
din apropierea sectorului Găuri (Cetate), s-ar putea să fie vorba de lucrări miniere “medievale” sau “post-medievale” 
deschise între sfârşitul epocii romane şi începutul secolului al XVII-lea, momentul introducerii explozivului în activitatea 
minieră. 
 Cel mai reprezentativ sector studiat în reţeaua Cârnic 9 corespunde unei reţele antice, situate la adâncime, pus 
în evidenţă în urma cercetărilor arheologice. Acest sector are o suprafaţă de aproape 300 m2, însumând 85 m liniari de 
lucrări. Lucrările miniere sunt organizate în jurul a două camere cu pilieri, cu un singur nivel, dispuse unele în prelungirea 
altora, de la nord spre sud şi ulterior de la est spre vest. În această parte a minei se observă cu claritate modul în care a 
fost organizată exploatarea, care a debutat cu săparea unei serii de galerii scurte cu secţiune trapezoidală, situate unele 
lângă altele. După avansarea pe o anumită distanţă, pereţii care separau galeriile au fost la rândul lor exploataţi parţial, 
cu păstrarea unor porţiuni cu rol de pilieri de siguranţă pentru camerele de exploatare generate. În nivelul de circulaţie 
antic au fost descoperite mai multe fragmente de opaiţe ce datează din secolul al II-lea p. Chr. 
 Cârnic 10. Această reţea antică remarcabilă comunică în sud cu Cârnic 9, iar în est cu Cârnic 4 şi Cârnic 8. Pe 
ansamblu, reţeaua acoperă o suprafaţă de aproape 2700 m2 (45 m x 60 m) şi include peste 400 m liniari de lucrări ce 
sunt etalate pe o diferenţă de nivel de aproximativ 21 m. În partea estică a reţelei, lucrările antice au fost perturbate de 
surpări importante şi de reluarea minieră modernă. Sectoarele cele mai interesante sunt cele situate în partea centrală şi 
în trei zone de dezvoltare preferenţială spre vest. Cârnic 10 corespunde unui ansamblu de şantiere sub-verticale, 
deschise sub formă de abataje ce au format trepte paralele. De fapt, aceste zone sunt organizate sub forma unor galerii 
trapezoidale, situate una lângă alta, decalate pe verticală, ce au urmărit panta structurilor mineralizate, reprezentate în 
această reţea prin zone de intersecţie între filoane (orizontale şi verticale), suprapuse unor corpuri de brecie (dyke-uri de 
brecie). 
 Această modalitate de deschidere a lucrărilor miniere a conferit o morfologie particulară reţelei, în care se 
păstrează multiple fronturi etajate care marchează limitele exterioare ale principalelor trei zone de exploatare. Local a fost 
pus în evidenţă un etaj inferior ce corespunde unor şantiere de exploatare cu dimensiuni mai reduse. În rambleul 
şantierelor au fost descoperite mai multe fragmente de opaiţe romane tipice secolului al II-lea. Talpa lucrărilor din partea 
superioară a reţelei era acoprită cu un strat foarte subţire de rambleu antic sau modern. Din contră, părţile inferioare ce 
corespund sectorului estic sunt desfigurate şi umplute cu rambleu rezultat în urma reluărilor moderne. 

Reţeaua subterană din masivul Cârnic este considerabilă. În momentul actual ea este accesibilă prin intermediul 
unei reţele dense de galerii cu dispunere rectangulară, respectiv lucrări miniere recente, în stare bună de conservare, 
care permit accesul facil în subteran. Aceste lucrări miniere sunt uşor accesibile între nivelele +853 şi +1046. Accesul 
direct de la suprafaţă în lucrări miniere anterioare secolului XX este imposibil în momentul de faţă, deoarece toate aceste 
lucrări (galerii, puţuri etc.) sunt rambleiate, surpate sau mascate de halde de steril. Galeriile recente intersectează foarte 
frecvent lucrări miniere moderne sau antice care frecvent sunt umplute cu rambleu, surpate, intersectate de cavităţi 
subterane de proporţii, toate acestea impunând utilizarea echipamentului speologic. După cercetările derulate pe 
parcursul a şase ani, studiul topografic al marilor ansambluri de lucrări miniere antice (reţele miniere) este aproape în 
etapa finală. Printre altele, începând cu anul 2003 s-a demarat acţiunea de reprezentare 3D a unei părţi a minei antice, 
ceea ce va permite în curând vizitarea ei virtuală. Această abordare, care este extrem de detaliată, şi-a propus 
prezentarea tridimensională a celor trei reţele miniere antice principale – respectiv Cârnic 1-2-3. 

Lucrările moderne. Lucrările moderne din masivul Cârnic includ galerii cu gabarit redus şi diferite tipuri de 
şantiere de exploatare: săli foarte mari cu sau fără pilieri de susţinere (sau corande), şantiere verticale, şantiere mai mult 
sau mai puţin înclinate, şantiere de formă rotunjită tip “bulă”. Nici un element de datare nu permite în acest stadiu să 
atribuim acestor lucrări o datare mai precisă între secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XX-lea. Săpături arheologice 
şi studii de fond în arhive ar putea să furnizeze în viitor informaţii suplimentare privind această cronologie. Mai multe 
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galerii sunt echipate cu şine de lemn (unele dintre ele având şi macazele din lemn în loc – vestigii extreme de rare) în 
diferite stadii de conservare. Unele din aceste galerii au fost studiate în 2002, iar o analiză C14 efectuată pe o şină din 
lemn a indicat un interval cronologic cuprins între secolele al XVII-lea şi al XIX-lea. După studierea lor, cele mai 
remarcabile vestigii din lemn ar putea fi prelevate, stabilizate şi conservate în vederea prezentării lor într-un spaţiu 
muzeisitic adaptat în cadrul sitului. 

Lucrările antice romane. Lucrările antice sunt reprezentate prin galerii, planuri înclinate, abataje înguste, 
camere cu pilieri şi puţuri cu o diversitate arhitecturală mare, dictată de contextul gitologic. 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 precizarea şi a acestui aspect de factură tehnică. 

În cadrul unei roci dure (spre exemplu sectorul Piatra Corbului), tehnica de exploatare cu focul este 
omniprezentă, dând naştere la o arhitectură caracteristică cu tavane boltite, pereţi rotunjiţi şi înegriţi. Dintr-un şantier de 
exploatare cu focul, au putut fi recuperate resturi de cărbune de lemn păstrate la mare înălţime pe o bordură remanentă 
şi care au putut fi datate. Datarea C14 plasează această lucrare minieră săpată cu focul în epoca romană, între secolele 
al II-lea şi sfârşitul secolului al III-lea. În cazul acestui tip de arhitectură amploarea sălilor este spectaculoasă. Prezenţa 
nişelor de opaiţe reprezintă o altă caracteristică a lucrărilor miniere antice de epocă romană. Planurile înclinate sunt 
similare unor galerii înclinate, prevăzute în talpă cu trepte mai mult sau mai puţin marcante, în funcţie de panta lucrării. 
Acest tip de lucrări miniere pare să fi avut rol în organizarea exploatării. Puţurile sunt relativ rare şi au adâncimi reduse. 
Ele contribuie la o mai bună organizare pe verticală a lucrărilor miniere dar nu par a fi avut rol în transportul minereului 
sau a sterilului. 

 Pentru a încheia, menţionăm că marea majoritate a lucrărilor antice din masivul Cârnic au fost obiectul unor 
reluări miniere moderne de proporţii care le-au desfigurat, 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. 
29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30. Referinţe bibliografice  

CCA 2002 (2003), 254-262; CCA 2003 (2004), 283-288; 

Alburnus Maior I, 2003, p. 476-479; 484-489. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC : 5. Masivul Cetate 
 
1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană, “Masivul Cetate” (exploatare minieră) 
2. Codul RAN al sitului arheologic 6770.01 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) RoşiaMontană 
5.       Comuna Roşia Montană 
6. Punct“Găuri”, “Zeus”. 
7. Adresa  
8. Reper la sud de actuala localitate Roşia Montană, către Valea Cornei. 
9. Proprietar teren   

BOBAR EUGEN 
BOCA MARIA 
CARIERA CETATE 
CENUSA IOAN 
CENUSA SILVIA 
FEDERAL COOP 
FELEA GHEORGHE 
HALDA VALEA VERDE 
IANC ELENA, GOCENAR ELISABETA 
MANEA SAVINA 

OCOLUL SILVIC CAMPENI 
PASCA ELENA 
STATUL ROMAN 
SZEKELY BELA IOSIF 
TUHUT TATIANA 
TOMUS DIANA ELENA 
HALDA HOP 
DABULEAN ZENO, DAMINGHER LUCRETIA, 
LETERNA ILARIA ZOICA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 

 
10. Latitudine (coordonate STEREO 70)  

534459.088 
534663.317 
534821.539 
535013.844 
535109.996 
535283.810 
535328.188 
535363.320 
535381.811 
535281.961 
535169.167 
535076.883 
534958.371 
534849.425 
534719.840 
534563.105 
534363.951 

 
 
11. Longitudine (coordonate stereo 70)  

354941.328 
354886.782 
354857.836 
354867.081 
354917.006 
354970.630 
355046.442 
355179.576 
355331.200 
355408.862 
355468.032 
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355461.809 
355466.183 
355455.428 
355455.089 
355427.163 
355201.370 

 
12. Altitudine prezervată – 920 m exterior carieră 
13. Repere geografice  versantul de NE şi de S al masivului Cetate. 
14. Repere hidrografice  
15. Data primei cercetări a sitului 1999 
16. Perioada de desfăşurare campania 2000, campania 2001. 
17. Campania nr.  2 campanii 
18. Cod epoca 32, 5. 
 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 
19. Cod tip de sit exploatare minieră subterană 

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp) 493712, 521 mp 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie  
Precară  
Grav afectat X 
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22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific Paul Damian 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare UTAH: Beatrice Cauuet Bruno  

Ancel, Thierry Moindrot, Christian Vialaron, P. Abraham, R. Carre, C. Dardignac, J. Girard, Estelle Guilini, G. 
Lehrberger, C. Rico, V. Ruttner; UBB: Călin Tamaş, Călin Baciu, Sorin Faur, Lucreţia Ghergari, Corina Ionescu 

25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Universitatea Toulouse,  

Le Mirail, Franţa; Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca;  
27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din  

perimetrul aferent sitului. 

28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice  
Cercetarea de suprafaţă: cercetările perieghetice nu au evidenţiat o ocupare a spaţiului, perimetrul fiind exclusiv 

dedicat exploatării miniere. De asemenea, deschiderea carierei miniere de suprafaţă, în 1970, a modificat definitiv 
configuraţia iniţială a terenului şi a distrus iremediabil cea mai mare parte a patrimoniului arheologic din cadrul Masivului 
Cetate şi din vecinătatea acestuia. 
 Cercetarea de subteran: Misiunea 2001 (mai, iunie, iulie) a permis să se constate starea actuală a zonei 
Cetate, în care se mai păstrează foarte puţine vestigii ce pot studiate sau pentru care s-ar putea pune problema 
conservării. Curţile Romane, carierele antice care au făcut renumele acestei părţi a sitului au fost, din păcate, distruse de 
exploatarea în carieră din ultimii 30 de ani. În momentul de faţă, talpa carierei se găseşte la cota +890, în timp ce vârful 
masivului Cetate avea cota +1003 m. Prin urmare, 113 m au fost distruşi ca urmare a exploatării recente în carieră de 
către MINVEST, fără a se face nici un studiu arheologic prealabil al lucrărilor miniere antice de suprafaţă şi din subteran. 
În cadrul masivului Cetate au fost prezervate şi în consecinţă studiate numai două sectoare. Este vorba de sectorul Zeus, 
situat în partea nord-vestică şi săpat cu unelte de fier (daltă, ciocan, târnăcop), respectiv sectorul Găuri în partea sud-
vestică, exploatat prin metoda abatajului cu focul. 

 Sectorul Zeus. În sectorul Zeus au fost cercetate arheologic şi studiate lucrări miniere antice cu o lungime totală 
ce însumează 83 m. În zona sudică a sectorului a fost cercetată o galerie izolată, galeria G1 (10 m lungime) care 
traversează o ivire de rocă vie şi se deschidea iniţial într-un şantier de exploatare la zi, care în prezent este surpat pe 
pantă. Lucrările antice cele mai reprezentative sunt situate spre nord, fiind concentrate în jurul a trei şantiere de 
exploatare sub formă de abataje înguste (Dep1, Dep2, Dep3, de 1-2 m lăţime) şi cu adâncime de cel puţin 6,5 m, la care 
se adaugă mai multe galerii de cercetare cu lungime redusă (G2, G3, G4). Pe lângă aceste lucrări miniere mai există 
câteva şantiere de exploatare la zi, săpate în trepte, pe mai multe nivele (G6, G7, G8, G12). Acest ansamblu de lucrări 
miniere acoperă o suprafaţă de 500 m2. Săpăturile arheologice au fost dirijate descendent până la o adâncime de 13 m, 
fără a se atinge baza şantierului de exploatare D2, lucrarea cu cea mai mare dezvoltare pe verticală. Acest şantier este 
intersectat în partea sa inferioară accesibilă de galeria G16 (de 5,6 m lungime), o galerie transversală cu secţiune 
trapezoidală caracteristică lucrărilor antice (1,50 m x 1,80 m). 

 Pe ansamblul acestei zone nu a fost descoperită nici un opaiţ roman şi mai mult, nu există nici o nişă de opaiţ, 
nici măcar în părţile din adâncime a reţelei, respectiv D2 şi G16. Lucrările miniere în totalitatea lor se prezintă sub forma 
unor lucrări de cercetare conduse pentru a pune în evidenţă o structură mineralizată importantă. Dezvoltarea redusă a 
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şantierelor vestice certifică faptul că anticii nu au descoperit nici o altă structură minieralizată similară cu cea exploatată 
în Dep1-Dep2 şi Dep3, respectiv un corp de brecie bine dezvoltat. Exploatarea a urmărit preferenţial zonele în care 
brecia a fost intersectată de structuri filoniene. În cadrul lucrărilor subterane, cel mai frecvent calibrate şi cu secţiune 
trapezoidală la dreptunghiulară, fronturile au urmărit diferite ramificaţii filoniene, arhitectura de ansamblu a lucrărilor 
miniere adaptându-se perfect morfologiei corpurilor de minereu (spre exemplu G10). 

 Lucrările de exploatare se prezintă sub formă de abataje alungite şi înguste, verticale sau înclinate, care au 
urmărit metodic structurile mineralizate. Aceste şantiere au fost deschise sau direct de la suprafaţă, sau de la un al doilea 
nivel de lucrări miniere situat spre adâncime, cum este cazul în nordul abatajului Dep2. Şantierele de exploatare cu 
pereţii subverticali şi rectilinii au fost susţinute punctual cu ajutorul unor bârne de lemn. Bârnele de lemn au fost calate 
transversal, blocate într-un perete într-o nişă iar în partea opusă fixate prin împingere. Proximitatea suprafaţei nu a 
permis conservarea lemnelor utilizate la susţinerea şantierelor însă prezenţa nişelor pentru susţinere în pereţi atestă 
acest lucru. În această reţea minieră nu au fost observate dispozitive de aeraj sau de drenaj. Atacul sistematic prin galerii 
de cercetare cu lungime redusă dar cu secţiune trapezoidală rămâne o particularitate pentru Roşia Montană, fiind 
singular în lumea romană, judecînd după nivelul actual al cunoştiinţelor. 

 Inventarul arheologic descoperit provine numai din umplutura de la suprafaţă situată la intrarea galeriei izolate 
G1. Au fost descoperite fragmente de ceramică antică comună, ţigle şi cărămizi romane, cuie de fier, cioburi de sticlă 
antică şi mai ales, un platou alimetar din gresie bej, o piesă de calitate dar dificil de datat cu precizie. Aceste elemente de 
datare indică un rambleu post-exploatare începând cu secolul al II-lea, ce se continuă până la sfârşitul secolului al IV-lea, 
iar ulterior în epoca modernă. Toate acestea atestă un ansamblu de lucrări miniere deschise direct de la suprafaţă foarte 
devreme în epoca romană, respectiv la începutul secolului al II-lea. 
 Sectorul Găuri. Sectorul minier Găuri este situat pe versantul sud-vestic al masivului Cetate, mai precis o colină 
a cărei faţadă este perforată pe toată înălţimea ei de lucrări miniere de epoci diferite. Zona antică studiată corespunde 
unui şantier de exploatare vertical, săpat cu focul pe o direcţie sud-nord. Această lucrare este etajată pe cel puţin două 
nivele, după cum se putea constata la finalul campaniei 2001. Peretele estic al şantierului se prelungeşte printr-o faleză 
de peste zece metri înălţime pe care există urme de săpare – găuri de perforator şi câteva nişe – dar fără urme evidente 
de abataj cu focul. 

Săpăturile arheologice din sectorul Găuri au permis cercetarea unui şantier de exploatare cu focul de 
dimensiuni mari, săpat într-un dacit foarte dur, silicifiat intens. S-a pus de asemenea în evidenţă şi dinamica de avansare 
a exploatării prin intermediul unor culoare ovoidale orizontale, juxtapuse unele sub altele, după o axă verticală şi trei 
nivele de avansare. Fronturile remanente sub formă de cupole în tavan indică abatajul cu focul prin vetre suspendate. 
Ansamblul Nivelelor 1 şi 2 ale şantierului însumează 18,40 m înălţime degajată de rambleu (14 m lungime totală, 1,30 m 
lăţime medie). Cele două nivele ale şantierului sunt separate de un pilier orizontal (talpă suspendată) cu o grosime de 
0,40 – 1,30 m. Talpa şantierului inferior (Nivelul 2) nu a putut fi degajată în totalitate în cursul săpăturilor. 

Tehnica abatajului cu focul lasă în urmă vestigii caracteristice: pereţi rotunjiţi, netezi, înroşiţi sau înegriţi cu 
fum şi fronturi cu secţiune rotunjită. Calibrul acestui tip de front se observă bine în secţiunea de ansamblu a şantierului şi 
în frontul de atac rezidual sub formă de trei cupole din baza Nivelului 2. Secţiunea abatajului cu focul de 1-1,20 m 
diametru imprimă şi lucrărilor miniere lăţimea caracteristică. Partea înaltă deja exploatată era abandonată pe măsura 
avansării exploatării. Din acest motiv nu mai era necesară circulaţia în partea superioară a şantierului, ceea ce explică 
absenţa amenajărilor în lemn pentru circulaţie. În cazul Nivelului 1 metoda de exploatare iniţială a putut fi identificată 
numai pe baza resturilor de rocă cu morfologie specifică abatajului cu focul prezente în baza nivelului. În tavanul Nivelului 
2 se pătrează trei cupole, vestigii ale unui abataj cu vetre succesive, respectiv ale unui front de lucru cu fronturi de atac 
multiplu (dimensiuni 0,80 x1,80 m). Cu excepţia acestui front de atac suspendat şi a câtorva zone de perete marcate de 
atacul cu focul, există puţine urme conservate ale acestei tehnici de exploatare antică deoarece reluarea modernă cu 
exploziv a desfigurat şi remodelat global acest al doilea nivel. 

Studiul detaliat al pereţilor reţelei a permis separarea clară a vestigiilor abatajului cu focul, fără îndoială 
anterioare secolului al XVII-lea de reluarea posterioară cu exploziv. Din păcate, reluarea modernă a condus la 
distrugerea resturilor de cărbune de lemn (sau a altui mobilier databil), vestigii ale perioadei de săpare a acestui frumos 
şantier. Această realitate ne împiedică să datăm cu precizie marele şantier Găuri, care fără îndoială a fost săpat în 
perioada romană. Această afirmaţie se bazează pe asemănarea remarcabilă a acestor lucrări miniere cu lucrările săpate 
cu focul din sectorul Piatra Corbului din Cârnic care au fost datate în mod cert în epoca romană. Acest studiu a 
demonstrat că nu este suficient să se identifice şantiere miniere cu profil rotunjit pentru a invoca abatajul cu focul. Există 
atacuri multidirecţionale cu exploziv care pot să genereze profile caracteristice sub formă de ou. Cu toate acestea, urmele 
de perforator se păstrează şi atestă prin ele însele reluarea de epocă modernă. Spre exemplu, toate lucrările miniere 
subterane vizitate în 1999 şi 2000 în masivul Văidoaia sunt moderne, cu siguranţă nefiind anterioare secolului al XVII-lea, 
fiind săpate cert prin puşcare. 

Filonul auro-argentifer exploatat de minerii antici la Găuri este cantonat în dacitul de Cetate, care este 
caracterizat în acest sector de o duritate extremă ca urmare a silicifierii sale intense. Acesta a fost şi motivul pentru care 
a fost aleasă metoda de exploatare cu focul. Filonul, sau mai precis structura mineralizată de la Găuri, este compus dintr-
un fascicol de filonaşe cu lăţimi de la câţiva milimetri la câţiva centimetri ce formează un mini-stockerwk. Pe lângă 
această structură mineralizată prezentă pe întreaga înălţime a şantierului de exploatare, pe frontul nordic al lucrării 
miniere este deschis un corp important de brecie. Structura de brecie, care este la rândul său străbătută de filoanele 
cantonate în dacit, nu a favorizat îmbogăţirea în metale preţioase. Această brecie este diferită de structura de brecie 
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exploatată în sectorul Zeus (brecie tectonică), iar prezenţa sa a limitat de fapt dezvoltarea structurilor filoniene. Analiza 
conţinuturilor minereului a permis precizarea conţinuturilor limită exploatate de minerii antici în acest sector, respectiv 1g/t 
Au şi 10g/t Ag. 

29. Tipul cercetării: Cercetare arheologică preventivă. 
30.  Referinţe bibliografice:  Alburnus Maior I, 2003, p. 479-481. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 6. Zona Istorică Roşia Montană 
 

1.    Denumirea sitului arheologic Zona Istorică Roşia Montană 
2. Codul RAN al sitului arheologic 
3.  Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.)Roşia Montană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct Piaţă, zona Berk, zona Brazi 
7. Adresa  
8. Reper Roşia Montană 
9. Proprietar teren  
10. Latitudine  
11. Longitudine 
12. Altitudine 
13. Repere geografice masivul Jig Văidoaia, masivul Cârnic, masivul Lety Coş 
14. Repere hidrografice Tăul Mare, Tăul Brazi, Tăul Anghel, pârâul Roşia 
15. Data primei cercetări a sitului 2000 
16. Perioada de desfăşurare iulie 
17. Campania nr. o campanie în anul 2000 
18.  Cod epoca 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 
19. Cod tip de sit 

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp) 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
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Medie  
Precară X 
Grav afectat  

 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific: Dr. Paul Damian (din 2001) 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare: cercetări arheologice de suprafaţă - Sergiu Iosipescu, 

Raluca Iosipescu (campania 2000); cercetări arheologice în subteran – Beatrice Cauuet, Bruno Ancel, Călin Tamaş 
25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional (astăzi 

INMI), Muzeul Naţional de Istorie a României (din 2001) 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică Universitatea Toulouse Le Mirail, Laboratorul 

UTAH 
27. Obiectivul cercetării arheologice arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din perimetrul 

aferent sitului. 

28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice 
Informaţiile istorico-documentare plasează în această zonă localizarea a trei galerii (Sf. Laurenţiu, Sf. Iosif şi 

Cătălina-Monuleşti) unde la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX au fost descoperite tăbliţe cerate. 
Prima zonă care a fost abordată s-a concretizat în sondarea zonei din jurul intrării în galeria Cătălina-Monuleşti. 

Nu au fost identificate urme de locuire şi artefacte anterioare perioadei imperiale austriece. Începând cu anul 2002, au 
fost începute lucrările de redeschidere a galeriei pentru studiu de specialitate şi în vederea organizării în viitor a accesului 
public. 

Cercetarea arheologică s-a direcţionat apoi spre investigaţia zonei situate la sud-est de centrul Roşiei Montane, 
mărginită la sud-vest de Tăul Brazi, la sud-est de Vârful Şulei (1060 m) şi de drumul spre Roşia Poieni. Cercetarea 
efectuată (MNIT) printr-o evaluare de teren constând în cercetări perieghetice, confruntarea unor fotografi aeriene şi 
efectuarea a 35 de sondaje stratigrafice, nu au dus la depistarea de urme de locuire, cu excepţia unei locuiri cu caracter 
temporar datată în perioada modernă.  

De asemenea, câteva dintre sondajele arheologice realizate în etapa studiului de evaluare (campania 2000) au 
avut ca rezultat identificarea, în curtea actualei Biserici Catolice, unor posibile urme de ocupare a spaţiului în perioada 
Evului Mediu timpuriu (punctul Calvaria). Pe baza puţinelor informaţii arheologice, dar prin coroborarea cu elemente de 
tradiţie istorică este de presupus faptul că în zona nucleului actualei Pieţe din Roşia Montană va fi fost situată aşezarea 
minieră de epocă medievală. 

 În cursul anului 2003 au fost efectuate cercetări (MNIR, FIB, IAB) în zona de est şi nord-est a acestui perimetru, 
către masivul Jig, fără însă a furniza informaţii arheologice semnificative. 

Întreaga zonă a Centrului Istoric Roşia Montană este declarată zonă protejată.  
 Cercetare arheologică subterană (UTAH, UBB) 
 Masivul Coş. Masivul Coş este situat în nord-estul văii Roşia în proximitatea unui cartier al satului; în masiv 
există lucrări miniere antice, printre care şi faimoasa reţea romană în care s-au găsit tăbliţe cerate în secolul al XIX-lea. 
Reţeaua minieră se găseşte la cota +878 fiind descoperită în 1855 prin intermediul unei galerii de cercetare foarte lungi, 
cunoscută sub numele de galeria Cătălina Monuleşti. Reţeaua antică este alcătuită din galerii, planuri înclinate şi şantiere 
de exploatare săpate cu unelte, având profil trapezoidal caracteristic lucrărilor miniere romane. În momentul descoperirii 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultura 
 

 
Anexa I: Fişe de evidenţă arheologică a siturilor identificate la Roşia Montană 

Pagina 212 din 243 

minerii moderni au găsit douăsprezece tăbliţe din lemn şi resturile unei roţi hidraulice pentru drenarea apelor de mină. 
Această descoperire este relatată de Pošepny în 1868, când a realizat şi un plan al lucrărilor miniere romane. Ţinând 
cont de importanţa acestei descoperiri, compania minieră RMGC a redeschis galeria de acces modernă Cătălina 
Monuleşti între anii 2002 şi 2004. Această galerie traversează terenuri geologice instabile, ceea ce a impus executarea 
unor susţineri în lemn pe aproape întreaga lungime a galeriei, până în apropierea vestigiilor romane, situate la peste 350 
m distanţă faţă de suprafaţă. 

Lucrările vechi sunt intersectate de trei galerii moderne dirijate spre sud. În prezent, din reţeaua topografiată 
de Pošepny este accesibilă numai o parte deoarece lucrările situate spre sud au fost rambleiate de către minerii moderni. 
Cu totul surprinzător este faptul că s-au putut vizita şi topografia lucrări miniere antice, parţial resusţinute în lemn în 
perioadă modernă, situate la nord de galeria Cătălina Monuleşti, porţiuni ce nu apar pe planul lui Pošepny. 

Din lucrările superioare surpate apare un plan înclinat antic, invadat de noroi, care nu pare să fi fost golit de 
minerii din secolul al XIX-lea. Pošepny indică cu precizie locul de descoperire a unei tăbliţe chiar în această lucrare; 
obiectul ar fi fost vizibil chiar la suprafaţă (?) Într-o sală situată imediat la sud de galeria modernă de acces, talpa planului 
înclinat este intersectată de lucrări moderne. Spre sud se dirijează o galerie de 6 m lungime, puţin instabilă. Dedesubt, 
spre sud, apare o nouă galerie antică rambleiată cu material modern. După 12 m spre sud, această galerie dispare sub 
rambleul rezultat de la un şantier modern ascendent, destul de surpat. Galeria reapare după 2 m pentru a se regăsi 
surpată după alţi 2 m. O altă galerie antică se ramifică spre est, dar este obturată cu rambleu modern; cu toate acestea 
se poate urmări pe aproximativ 9 m. Aceste două galerii, care apar şi pe planul lui Pošepny, intersectează lucrări antice 
care comunică în egală măsură cu o altă galerie modernă, care şi ea intersecta lucrări antice. 

Lucrările antice descendente situate spre nord nu apar pe planul lui Pošepny. Din sală se dirijează spre nord 
un plan înclinat larg, care posedă imediat un palier cu două galerii incipiente; planul este parţial invadat de material surpat 
instabil. Planul înclinat se continuă spre est prezentând un profil trapezoidal clasic, apoi se lărgeşte din nou fiind invadat 
progresiv de material noroios surpat. La -12 m sub nivelul galeriei Cătălina Monuleşti apare pânza de apă freatică, dar cu 
toate acestea se poate trece mai departe şi se ajunge în baza unui alt plan înclinat antic. Acesta din urmă apare dintr-o 
zonă cu lucrări surpate situate la nord de galeria modernă. Acest al doilea plan înclinat este dirijat spre est şi nord-est în 
manieră rectilinie până în sectorul inundat. Traversând apa se poate observa o altă galerie antică inundată orientată spre 
nord. Pe treptele planului înclinat există un canal din lemn. Spre nivelul -9 m se remarcă două noi galerii care sunt 
orientate spre sud – sud-est, respectiv nord – nord-vest. Deasupra lor există o altă galerie antică. 

Un al doilea plan înclinat antic apare din aceeaşi zonă cu lucrări miniere surpate. Această galerie înclinată a 
fost susţinută în lemn pe primii metri de minerii din secolul al XIX-lea. Galeria este direcţionată spre nord, unde apare şi 
un palier la cota –9 m. Spre sud se găseşte galeria care face legătura cu primul plan înclinat. La jumătatea acestei galerii 
se dezvoltă un mic şantier de exploatare ascendentă. O altă galerie se îndreaptă spre est pe mai bine de 19 m, din care 
ultimii 6m sunt rambleiaţi. Pe pereţii acestei galerii se remarcă două cruci gravate (X) una în faţa celeilalte pe ambii 
pereţi. Spre vest, galeria a fost susţinută în lemn de către mineii moderni pe o lungime de 3 m. Dedesubt se observă o 
adâncire a galeriei, iar sub lemnele din suţinerea modernă se păstrează o susţinere în lemn antică ce se caracterizează 
prin îmbinarea specifică a pieselor de lemn. Această observaţie ne confirmă existenţa unei galerii antice pe jumătate 
rambleiate, dirijată spre sud desprinsă oblic din peretele estic. Această galerie este inundată şi se pare că intersectează o 
altă galerie. Pe talpa acoperită cu rambleu se păstrează o scară monoxilă lungă de factură antică. Putem trage concluzia 
că este vorba de o reţea minieră antică ce se continuă de la un nivel superior, în prezent surpat, care se prelungeşte spre 
nord prin intermediul a trei plane înclinate ce se continuă inundate până la cota -12 m în raport cu galeria modernă 
Cătălina Monuleşti. Spre est, la cota de aproximativ -25 m se găseşte galeria modernă Vercheş, care nu a intersectat nici 
o lucrare minieră antică. 

În sectorul Coş se cunoaşte în momentul de faţă doar această reţea minieră antică pe jumătate rambleiată, 
dintr-un anasamblu de peste 600 m de lucrări miniere din toate epocile. Din cei 265 m de lucrări topografiate de echipa 
de arheologi minieri, 95 m sunt de factură modernă fiind săpate cu săpate cu exploziv, echipate uneori cu şine din lemn, 
prin urmare destul de vechi, şi numai 170 m de lucrări miniere antice. În conformitate cu planul din secolul al XIX-lea, 
lucrărilor miniere antice vizitate şi situate în nord, dar nemenţionate de Pošepny, li se adaugă lucrările miniere antice 
inaccesibile deocamdată situate la sud. Ţinând cont de aceste indicaţii reţeaua minieră romană are un potenţial de cel 
puţin 440 m liniari de lucrări, dispuse pe 15 m diferenţă de nivel. Studiul acestei reţele miniere antice nu poate începe 
până în momentul realizării unui nou acces, mai uşor şi mai sigur. Acest nou acces se impune pentru a permite 
evacuarea şi stocarea la zi a unui volum foarte mare de rambleu modern şi antic ce va fi generat în cursul săpăturilor 
arheologice. Trebuie să menţionăm că această reţea minieră romană prezintă o dezvoltare spaţială de amploare şi o 
calitate bună a lucrărilor, care poate deveni şi mai remarcabilă spre adâncime odată cu avansarea săpăturilor. Există de 
asemenea indicii clare ce sugerează prezenţa în acest sector şi a unor dispozitive de evacuarea apelor de mină (roţi 
hidraulice?), fără îndoială foarte bine conservate în nivelele inundate ale reţelei. 
29. Tipul cercetării Cercetare arheologică cu caracter preventiv 
30. Referinţe bibliografice  

CCA 2000 (2001) 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 7. Masivul Jig – Văidoaia 
 

1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană, “Jig–Văidoaia” (necropolă de incineraţie, atelier de prelucrare primară 
a minereului aurifer, locuire sezonieră modernă) 
2. Codul RAN al sitului arheologic 6770.03 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) RoşiaMontană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct“Jig –Piciorag” 
7. Adresa  
8. Reper la N de Centrul Istoric Roşia Montană 
9. Proprietar teren  -  

BARA LUCRETIA 
BIRLA MARIA 
BIRLA TRAIAN 
CIMPEAN ELENA 
CIOARA MARIA 
GRUBER MARIA 
NAPAU AUREL 
URS GHEORGHE 

STATUL ROMAN 
KOVACS SOFIA 
BOTAR GHEORGHE 
BERINDEI ELISABETA 
JURCA ELVIRA 
BARA LUCRETIA 
BIRLA MARIA 
BONDRIC AUREL, BONDRIC ANA ANGELA 

 
10. Latitudine (coordonate STEREO 70)  

536087.506 
536225.569 
536297.799 
536326.691 
536294.910 
536173.564 
536066.664 
536056.332 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70)  

355955.461 
355974.680 
356032.464 
356130.697 
356228.929 
356234.707 
356191.370 
356070.445 

 
12. Altitudine cca. 885-1005 m. 
13. Repere geografice versantul de N al Văii Roşiei, zona masivului Jig 
14. Repere hidrografice Pârâul Foieş (malul drept) 
15. Data primei cercetări a sitului 2003 
16. Perioada de desfăşurare campania 2003, campania 2004. 
17. Campania nr.  2 campanii 
18. Cod epoca 32, 5. 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  
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12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 
19. Cod tip de sit 21 (211, 212), 11, punct de prelucrare a minereului; exploatare minieră 

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp) 59774,785 mp. 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie  
Precară X 
Grav afectat  

 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific Dr. Paul Damian 
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24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare MNIR: Mihaela Simion, Gabriel Bălan, Ionuţ Bocan, 
Sorin Cleşiu, Emil Dumitraşcu, Cătălina Neagu, Vleja Decebal; IAB: Vlad V. Zirra, Irina Achim, Adriana Panaite, 
Florian Matei Popescu, Alexandru Dragoman, Mircea Dabâca; UTAH: Beatrice Cauuet Bruno Ancel, Claudiu 
Arcălean, Beatrice Bechiri, Gerald Bonnamour, Thierry Moindrot, Gabriel Munteanu, Alexandru Murariu, Romică 
Pavel, Cosmin Stremţan, Călin Tamaş, Christian Vialaron 

25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” 

Bucureşti; Universitatea Toulouse, Le Mirail, Franţa. 
27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din perimetrul aferent sitului. 

28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice:principalele repere sunt constituite de masivele Văidoaia şi Jig. Din punct 
de vedere arheologic s-au conturat două zone distincte care au impus abordarea unor metode de cercetare diferite: 
Văidoaia şi Jig – Piciorag. Cercetările au fost efectuate în perioada 2003-2004.  

Zona Văidoaia a fost cea dintâi abordată (MNIR, FIB, IAB) şi cuprinde latura nordică a zonei istorice a satului 
Roşia Montană), precum şi arealul din jurul masivului Văidoaia. Trebuie făcută menţiunea că extremitatea de sud a 
acestei zone este suprapusă de localitatea actuală. Nu au fost identificate urme de locuire şi artefacte descoperite în 
contexte anterioare perioadei moderne. Câteva fragmente ceramice care pot fi atribuite epocii romane fac parte din 
categoria materialului arheologic rulat, în condiţiile unei transformări permanente a peisajului zonei, datorată exploatării 
miniere (este una din zonele vizibil marcate de exploatări miniere anterioare din arealul Roşiei Montane). 

Necropola romană de incineraţie de la Jig Piciorag. Au fost identificate şi cercetate integral un număr de 34 
de complexe funerare plane şi tumulare. Obiectivul este localizat la sud-vest de masivul Jig, pe proprietăţile Gomboş 
Artemiza şi Bara Marcela. Majoritatea complexelor funerare sunt morminte cu ardere pe loc (tip bustum), cu orientarea 
predilectă NV-SE. În ceea ce priveşte tipul de groapă, 29 de morminte sunt cu groapă simplă, albiată, iar cinci cu groapă 
în trepte. De asemenea, cinci dintre morminte beneficiază de amenajări exterioare prezervate (ring). Mai mult de jumătate 
dintre complexele funerare au fost perturbate ulterior. Datorită acestui fapt, piesele care au format atât mobilierul, cât şi 
inventarul iniţial al mormintelor se înscriu în categoria pieselor comune (recipiente ceramice, piese numismatice precar 
conservate, ilizibile, precum şi fragmente metalice foarte corodate despre a căror funcţionalitate nu putem, deocamdată, 
face precizări). La mormintele cercetate se constată lipsa totală a obiectelor de sticlă.  
 de contemporaneitate şi succesiune faţă de un alt obiectiv cercetat. Este vorba despre un perimetru dedicat exploatării 
şi prelucrării Elementele constitutive ale ansamblului constau într-o structură constructivă, foarte precar conservată, cu 
ziduri perimetrale şi compartimentări distincte. Orientarea generală a construcţiei este NE-SV. Lipsesc elemente din 
elevaţie şi din structura de acoperire. Prezenţa unor complexe în legătură cu activitatea de extracţie a minereului (canale, 
urme de extracţie prin foc), precum şi existenţa complexelor în legătură cu activitatea de prelucrare a minereului (mojare, 
vatră de dimensiuni mari în poziţie centrală) justifică ipoteza potrivit căreia funcţionalitatea obiectivului este una 
“industrială”. 
 Trebuie precizat faptul ca, în extremitatea de sud-est (proprietatea Câmpean), necropola este grav afectată de 
prezenţa unor structuri de locuire sezonieră datate în perioada modernă şi contemporană. 

Cercetare de subteran: În cadrul masivului Jig situat la nord-vest de valea Roşia au fost realizate un diagnostic 
şi o explorare în cursul anului 2004, dar aceste investigaţii nu au pus în evidenţă decât lucrări miniere relativ recente, 
săpate prin puşcare cu exploziv. În sectorul Jig-Piciorag a fost executat şi un sondaj cu excavatorul în proximitatea unui 
afloriment de rocă, dar şi acest sondaj a pus în evidenţă numai o reţea de falii care nu prezintă urme de exploatare. 

Văidoaia, un masiv cu dimensiuni mici a fost explorat în 1999. Totalitatea lucrărilor miniere vizitate în acest 
sector au fost realizate prin puşcare cu exploziv, prin urmare sunt posterioare secolului al XVII-lea. Chiar dacă o parte din 
aceste lucrări miniere prezintă la o observaţie rapidă forme rotunjite, studiul aprofundat al pereţilor lor a confirmat 
prezenţa abundentă a urmelor de perforator, ceea ce confirmă că întreaga reţea de lucrări miniere accesibilă de la 
suprafaţă a fost săpată cu exploziv. Prin urmare, în acest sector nu au fost observate lucrări miniere antice săpate cu 
focul şi nici lucrări antice sau moderne săpate cu unelte. 
29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30. Referinţe bibliografice CCA 2003 (2004), 262-264, 264-267, CCA 2004 (2005), 297-298. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 8. Ţarina 
 

1.    Denumirea sitului arheologic Roşia Montană, zona “Ţarina – Kapolna” (necropolă de incineraţie) 
2. Codul RAN al sitului arheologic 6770.04 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) Roşia Montană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct “Kapolna” 
7. Adresa Roşia Montană, nr. 617 - ???. 
8. Reper Kapolna (actuala proprietate a Parohiei Romano-Catolice şi a familiei Jurj) 
9. Proprietar teren  

BARA LUCRETIA 
BLAJAN ALEXANDRU 
BLAJAN MARCU 
CABULEA GRATIAN, 
(CAMPEAN ELENA) 
CIMITIR COMUNAL 
CL/SCOALA/GRADINITA 
CRISTOIU ION 
DAVID IOAN 
GLIGOR VIOREL 
JURJ VALERIA ANA, 
GRUBER ANDREIU COLOMAN 

KOVAKS SOFIA 
MANTA RUXANDRA 
MORAR OCTAVIAN 
OPRISA PUIU STEFAN,  
OPRISA CRISTINA, OPRISA STOICA MARIANA 
POJGHI IOAN 
S.M. ROSIA MONTANA 
TRIFAN LUDOVIC 
BISERICA CATOLICA 
CORNEA MARIA, CORNEA CRISTINA 

 
10. Latitudine (coordonate STEREO 70)  

535963.116 
535954.988 
535677.281 
535642.060 
535609.547 
535808.684 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70)  

355484.292 
355835.151 
355870.373 
355763.354 
355449.071 
355359.663 

 
12. Altitudine   815 – 855 m. 
13. Repere geografice pe versantul de nord al văii Roşiei, la vest de masivul Jig-Văidoaia şi la est de masivul Orlea. 
14. Repere hidrografice la nord de pârâul Foieş. 
15. Data primei cercetări a sitului 2000 
16. Perioada de desfăşurare campania 2003, campania 2004, campania 2005. 
17. Campania nr. 3 campanii 
18. Cod epoca 32 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  
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13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 
19. Cod tip de sit 21 (211, 212)  

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp) 144.969, 412. 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie  
Precară X 
Grav afectat  

 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific  Dr. Paul Damian 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare: IAIAC: Sorin Cociş, Aurel Rustoiu, Călin Cosma, 

Adrian Ursuţiu, Vitalie Bârcă, Eugenia Beu Dachin; MNUAI: Vasile Moga, Matei Drîmbărean, Constantin Inel, 
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Cristinel Plantos; MNIT: Dorin Alicu, Emilian Bota, Valentin Voişian, Carmen Ciongradi; MCDR: Adriana Pescaru, 
Adriana Ardeu, Costin Daniel Ţuţuianu, Cătălin Rişcuţa, Mariana Egri, Gică Băieştean, Ioana Barbu, Anca Timofan, 
Mihai Căstăian; INMI: Cristina Crăciun, Emil Lupu, Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu, Anişoara Sion, Cătălin 
Bojică. 

25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj – 

Napoca, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj – Napoca, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti  

27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din necropola de incineraţie. 
28.  Scurtă descriere a situaţiei :din punct de vedere arheologic, zona de interes din cadrul acestui sector constă într-un 
perimetru poziţionat aproximativ pe limita sudică a acestuia. Este vorba de punctul cu toponimul local Kapolna (actuala 
proprietate a Parohiei Romano-Catolice şi a familiei Jurj). Descoperirea fortuită, de-a lungul timpului a diverse piese 
epigrafice cu caracter funerar sau a unor elemente disparate de arhitectură funerară, semnalările succinte cuprinse în 
literatura ştiinţifică de specialitate, precum şi rezultatele concrete ale sondajelor arheologice efectuate în cursul campaniei 
anului 2000 au determinat localizarea în acest punct a unei necropole romane de incineraţie. Tocmai de aceea, acest 
punct, precum şi întreaga zonă limitrofă, a beneficiat de o abordare prioritară concomitent cu sondarea sistematică a 
restului perimetrului (denumit în continuare Ţarina Nord). 

Necropola romană de incineraţie din Ţarina 
Cercetările efectuate aici în perioada 2003 - 2005 (pe proprietăţile Bisericii Catolice, Bara, Gligor, Manta, 

Kovacs, Trifan, Jurca) au dus la identificarea şi cercetarea unui un număr de 495 de complexe funerare (2003 - 80 
morminte, 2004 - 370 morminte, 2005 - 45 morminte). Până în stadiul actual al cercetărilor, necropola de incineraţie de la 
Ţarina este cea mai mare, atât ca întindere, cât şi ca număr de complexe funerare existente. Dacă în ceea ce priveşte 
limitele de sud, vest şi est acestea sunt în principiu cunoscute, rămâne de stabilit cea de nord, fiind însă de menţionat că 
la NE aceasta se învecinează cu unul din cimitirele actuale ale Roşiei Montane. 

Ritul funerar este exclusiv incineraţia fiind prezente ambele forme – atât arderea pe loc, cât şi cea la ustrina. În 
ceea ce priveşte ponderea celor două variante, deşi stadiul actual al cercetării în vederea publicării acestui obiectiv 
arheologic este în faza preliminară, se distinge o predilecţie pentru varianta arderii la ustrina. Gropile mormintelor sunt în 
general simple, de formă rectangulară, deşi este prezentă, într-o proporţie redusă şi varianta de groapă în trepte (în cazul 
mormintelor de tip bustum). Se cuvine menţionată prezenţa unor amenajări funerare exterioare (trei incinte) cu elemente 
constructive asemănătoare celor cercetate în cazul necropolei de incineraţie din punctul Hop – Găuri (ultima asiză sub 
forma unui bloc faţetat în două ape). Sunt prezente şi elemente de arhitectură funerară, în general descoperite în poziţie 
secundară (două stele funerare, fragmente de stele funerare, un coronament funerar, precum şi diferite monumente şi 
medalioane funerare). Inventarul necropolei este unul tipic pentru un astfel de obiectiv şi constă în vase ceramice, de 
diferite forme şi dimensiuni, vase de sticlă, opaiţe, câteva podoabe de aur, o gemă etc. Piesele numismatice sunt relativ 
rare şi într-o stare precară de conservare, dar pot oferi alături de alte obiecte cu putere de datare, elemente pentru o 
datare tot mai strânsă a necropolei.  

În vecinătatea necropolei de incineraţie, spre Sud şi Est, a fost identificat şi cercetat un posibil punct de 
prelucrare primară a minereului aurifer, cu elemente care permit datarea sa destul de probabil în epocă romană (inventar 
mobil constituit din o serie de artefacte legate de acest tip de activitate – mojare de piatră, mese de măcinat, un sistem de 
canale, etc.) De asemenea, trebuie menţionat faptul că, limita sudică a necropolei de incineraţie este suprapusă de urme 
de locuire modernă şi amenajări contemporane. 

În ceea ce priveşte restul zonei (Ţarina Nord) relieful original a fost grav perturbat de intervenţia antropică legată 
de activităţile de prelucrare a minereului aurifer. Materialul arheologic recoltat este destul de sărac şi constă, în principal 
din artefacte de factură contemporană. Prezenţa haldelor de steril şi a sistemului de canale în legătură cu reţeaua de 
tăuri din zonă constituie una din caracteristicile suprafeţei investigate. Cele câteva fragmente ceramice de factură romană 
sunt descoperite în poziţie secundară, în cadrul materialului rulat în decursul diverselor lucrări de amenajare care au 
modificat configuraţia iniţială a terenului. 

Pentru cercetările de arheologie minieră vezi fişa sitului Orlea. În acest moment al cercetării, datele fiind 
preliminare, disticţia clară în subteran, între cele două zone, respectiv Ţarina şi Orlea nu poate fi făcută cu precizie. 
29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30. Referinţe bibliografice Alburnus Maior I, Bucureşti 2003, p. 31-33, CCA 2003 (2004), 264-280; CCA 2004 (2005), 
187. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 9. Masivul Orlea 
 

1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană, “Masivul Orlea” (exploatare minieră subterană). 
2. Codul RAN al sitului arheologic  
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) RoşiaMontană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct “Orlea” 
7. Adresa  
8. Reper  
9. Proprietar teren  

BIDIGA MINERVA 
BIRAU IOSIF 
BIRAU TOMA 
FELEA VETURIA, PLACINTA ZORITA 
MIHNEA ILEANA 
STATUL ROMAN 
STATUL ROMAN 
SEDIU MINA 
SUBERT FRANCISC/ILEANA 
SZABO 
SZEKELY LADISLAU 
SZEKELY LADISLAU 
TOMUS NICOLAE/TOMUS DANIELA 
BOBAR EUGEN 
BOBAR EUGEN 
SABAU FRANCISC 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 

STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
SABAU IOAN 
BOIA NICOLAE, DAVID EUGEN 
BOIA NICOLAE, DAVID EUGEN 
NEDEL AUGUSTA 
SABAU IOAN, SABAU FRANCISC,  
SABAU GHERASIM 
SABAU IOAN, SABAU FRANCISC,  
SABAU GHERASIM,DAVID EUGEN 
SABAU IOAN, SABAU FRANCISC, 
SABAU GHERASIM 
SABAU IOAN, SABAU FRANCISC, 
SABAU GHERASIM 
SABAU IOAN, SABAU FRANCISC,  
SABAU GHERASIM 

 
10. Latitudine (coordonate STEREO 70)  

536385.473 
536367.404 
536202.528 
535870.517 
535653.694 
535649.177 
535757.589 
536182.201 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70)  

354738.357 
354952.921 
355009.386 
355016.161 
354921.301 
354810.631 
354684.151 
354659.306 

12. Altitudine max. 755 – 920 m. 
13. Repere geografice  versantul nordic al văii Roşiei.. 
14. Repere hidrografice pârâul Foieş. 
15. Data primei cercetări a sitului 2000 
16. Perioada de desfăşurare campania 2000, campania 2003. 
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17. Campania nr.  2 campanii 
18. Cod epoca 32, 5. 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  

 
19. Cod tip de sit exploatare minieră subterană 

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp)  - 218 952, 245 (situl are o importantă componentă subterană). 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie  
Precară x 
Grav afectat  

 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
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Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific  Dr. Paul Damian 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare UTAH: Cristina Crăciun, Anişoara Sion, Sergiu 

Iosipescu, Raluca Iosipescu, Constantin Mehedinţeanu, Gabriel Mehedinţeanu. 
25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Institutul Naţional al Monumentelor 

Istorice – Bucureşti. 
27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din perimetrul aferent 

sitului. 
28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice  

În cursul anului 2000 au fost efectuate (CPPCN) o serie de sondaje arheologice în perimetrul considerat la acea 
vreme ca aparţinînd zonei Orlea, pe proprietatea Marc Aurel şi în zona Tăul Secuilor. La nivelul actual al informaţiei, 
rezultatele acestor cercetări ţin de necropola romană de incineraţie de la Pârâul Porcului – Tăul Secuilor. 

În campania de cercetări arheologice din anul 2003, au fost efectuate (INMI) o serie de sondaje arheologice pe 
câteva proprietăţi şi poziţionate în partea de NE a perimetrului, în vecinătatea micului cimitir Orlea, fără a fi evidenţiat 
potenţial arheologic. 

În ceea e priveşte potenţialul arheologic subteran, acesta este bine documentat prin semnalarea, de-a lungul 
timpului, în cadrul diverselor lucrări miniere, a unor urme de exploatare antică, conservate pe anumite porţiuni. 

Între anii 1971 şi 1972, în urma unor lucrări complexe, au fost amenajate pentru acces public o parte din 
lucrările antice din zona Orlea. După programul de amenajare dintre anii 1973 şi 1975, lucrările romane au devenit 
accesibile publicului prin incinta complexului muzeal. În cursul anului 1981, cu ajutorul unor pasionaţi din zonă şi aportul 
unei echipe de la muzeul din Alba Iulia, s-a organizat un inedit muzeu al mineritului, în jurul căruia s-au pus bazele unei 
expoziţii în aer liber, a unui lapidarium cu un patrimoniu de peste 50 de monumente litice romane (altare votive, stele 
funerare, acoperişuri de aedicule şi sarcofage, ustensile de minerit din piatră şi lemn, piese inventariate în patrimoniul 
cultural naţional), totul plasat în spaţiul din apropierea intrării în galeriile romane de sub masivul Orlea. Din păcate, 
muzeul, în forma în care a fost iniţial organizat, a fost distrus la începutul anilor ‘90. 
 Cercetări preliminare de arheologie minieră. 
 Sectoarele Orlea şi Ţarina. Sectoarele Orlea şi Ţarina sunt învecinate şi se găsesc sub partea inferioară a 
satului Roşia Montană. Sectorul Orlea este localizat în nord-vest, în amonte de perimetrul în care la suprafaţă se găsesc 
clădirile companiei miniere Minvest. O mare parte a versantului este acoperită de halde vechi de steril, parţial acoperite 
de vegetaţie, parţial dezvelite şi ravinate intens. Sectorul Ţarina prelungeşte sectorul Orlea în susul văii, către est. În 
proiecţia la suprafaţă a acestui sector, vegetaţia împiedică o interpretare precisă a morfologiei. Spre zona mai înaltă 
situată spre vest, proiecţia la zi a acestui sector minier este acoperită cu o pădure în care există şi urme de lucrări la 
suprafaţă: tranşee, fose, pâlnii de surpare a puţurilor. Uneori, prin aceste vestigii miniere s-ar putea pătrunde în subteran. 
Zona ar merita o prospecţiune mai amănunţită, dar ar fi preferat ca înainte de aceasta să se identifice documente de 
arhivă în vederea localizării celor mai recente lucrări miniere la zi. 

Pe planurile mai vechi, din secolele XIX şi XX, sectorul Ţarina apare întodeauna a fi cel mai intens exploatat. În 
acest sector au fost separate peste treizeci de filoane orientate nord-sud, denumite prin numere şi un filon orientat est-
vest, filonul Crucii, care le intersectează pe toate celelalte. Aceste mineralizaţii sunt recunoscute şi exploatate în două 
nivele cu lucrări miniere inferioare, respectiv -30 m şi -60 m (în prezent inundat), în nivelul principal al galeriei Sf. Cruce 
(nivelul +714) şi în nivelul superior Racoşi (cota +750). Orizontul Sf. Cruce este accesibil cu uşurinţă, fie prin intermediul 
scării de serviciu din incinta Minvest, fie prin intermediul lucrărilor antice din mina turistică (38 m diferenţă de nivel). 
 Galeriile moderne principale prin care circulau garniturile de tren cu minereu din Cetate şi Cârnic sunt foarte 
spaţioase şi zidite complet în bolţari de beton. Din această cauză, marea majoritate a întrărilor în galeriile laterale indicate 
pe planurile vechi sunt zidite. Lucrările miniere din acest sector sunt cantonate în terenuri vulcano-sedimentare, destul de 
friabile, care se pot surpa cu uşurinţă. Deşi sunt situate sub valea Roşiei, nu se constată un flux deosebit de apă. În anul 
2004 ridicările topografice au vizat sectoarele Carpeni şi Orlea în timp ce în 2005 s-au concentrat pe sectorul Ţarina. 
Limita între sectoarele miniere Orlea şi Ţarina nu este foarte evidentă, la suprafaţă putând fi considerată mica vale de la 
nivelul clădirilor companiei Mivest. În subteran această limită a fost aleasă arbitrar pe tronsonul nord-sud al galeriei 
magistrale Sf. Cruce. Din această perspectivă, toate lucrările miniere studiate în cursul anului 2005 se găsesc în sectorul 
Ţarina. De fapt, două perimetre cu lucrări miniere antice sunt situate chiar la această limită, sub axul văii Roşia. 
 În sectorul Orlea se găseşte o reţeaua antică de calitate, respectiv mina turistică Alburnus Maior. Aceste lucrări 
miniere ar merita să fie analizate din punct de vedere arheometric (topografie detaliată şi studiul pereţilor). Mai spre 
suprafaţă a fost descoperită o lucrare antică de dimesiuni mai modeste la nivelul Racoşi, unde o galerie modernă 
intersectează un tronson al unei galerii antice invadate de noroi; această galerie comunică în egală măsură cu un plan 
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înclinat antic, la rândul său invadat de noroi. În această lucrare minieră se păstra o scară de lemn monoxilă, într-o stare 
de conservare aproape perfectă, care datează din secolul al II-lea p. Chr. în conformitate cu analiza C14 efectuată. 
Întrucât acest obiect arheologic a suferit o degradare brutală în 1999 (tăierea unei bucăţi de 60 cm dintr-o extremitate 
pentru o expoziţie din Germania, la Bochum), în 2005 s-a luat decizia de a-l transporta în sectorul protejat al sălilor de 
drenare a apelor din sectorul Păru-Carpeni pentru a-i asigura conservarea. Pe viitor va trebui continuată explorarea 
acestui sector. 
 În sectorul Ţarina a fost reperat un plan înclinat antic cu suţinerea de lemn în loc. Acest plan înclinat pare că 
este dirijat direct de la suprafaţă şi probabil că este asociat cu alte lucrări miniere foarte vechi în vecinătatea suprafeţei. 
Mai mult, un fragment de lemn prelevat în anul 2000 dintr-un stâlp de suţinere in situ şi analizat C14 indică o vârstă 
cuprinsă între 50 a. Chr. şi 80 p. Chr. (mijlocul secolului I a. Chr şi a doua jumătate a secolului I p. Chr.). Sectorul minier 
Ţarina este unul dintre cele mai promiţătoare din întregul district. Pentru această zonă a fost realizat un plan precis al 
lucrărilor miniere de toate epocile deoarece se impunea efectuarea unei topografii sistematice. Ridicarea topografică a 
fost încheiată pentru o bună parte a zonei vestice a sectorului Ţarina, iar în prezent, caracterul său labirintic nu mai pune 
probleme. Au fost puse în evidenţă mai multe căi de acces în circuit care fac posibilă trecerea de la un nivel la altul sau 
de la un filon la altul. 

Investigaţiile efectuate în sectoarele Orlea şi Ţarina nu reflectă decât parţial potenţialul existent şi care 
deocamdată se cifrează la aproximativ 10 km de lucrări miniere subterane. Până în prezent au fost topografiate 
şaisprezece sectoare cu lucrări miniere antice, a priori independente. Din cei 6,5 km de lucrări miniere topografiate în 
cursul a doi ani, 5 km sunt lucrări moderne săpate cu exploziv şi 1,5 km sunt lucrări antice săpate cu unelte, având profil 
trapezoidal caracteristic. Proiecţia la zi a lucrărilor miniere antice corespunde perimetrului incintei Minvest, lucrările fiind 
situate la cota +725, destul de aproape de nivelul Sf. Cruce, atât în sectorul Orlea, cât şi în sectorul Păru-Carpeni. Unele 
din ansamblurile de lucrări miniere antice nu reprezintă în prezent decât resturi de lucrări desfigurate de reluarea 
modernă intensă şi/sau de surpări şi rambleieri. Cu toate acestea, multe sunt în stare bună de conservare în pofida 
caracterului friabil al rocilor în care au fost săpate. În schimb, toate aceste lucrări par a fi fost complet colmatate cu 
material argilo-nisipos provenit de la suprafaţă, fiind degajate punctual în momentul reluărilor moderne: uneori talpa sau 
extremitatea unui plan înclinat sau a unui şantier de exploatare vertical, alteori doar un tronson redus al unei singure 
lucrări. Este cât se poate de evident că pe primi 25 m în raport cu suprafaţa lucrările miniere sunt inaccesibile. 

Repartiţia lucrărilor miniere este destul de omogenă în această zonă. Ele reflectă printre altele şi densitatea 
mare a mineralizaţiei. Lucrările moderne care permit accesul nu brăzdează în totalitate acest spaţiu, astfel încât putem 
admite ipoteza că în acest versant ar putea exista de două ori mai multe lucrări antice, în special în porţiunea situată în 
vecinătatea suprafeţei, astfel încât descoperta pe suprafeţe însemnate ar pune în evidenţă numeroase intrări de lucrări 
de explorare sau de cercetare. În lumina datelor actuale este posibil ca o parte din planurile înclinate să poate fi 
redeschise şi cercetate arheologic de la suprafaţă. În egală măsură, ne putem gândi că atelierele de prelucrare a 
minereului de la suprafaţă să fi fost situate în vecinătatea căilor de acces în subteran. Din această perspectivă şi ţinând 
cont de raritatea vestigiilor de tipul atelierelor de preparare în cadrul siturilor, se impune programarea unor săpături 
arheologice la suprafaţă în această zonă, atât pentru reperarea intrărilor galeriilor, cât şi pentru identificarea spaţiilor 
dedicate prelucrării minereului, respectiv metalurgiei antice. 
29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30. Referinţe bibliografice  

IDR I, IDR III 
Wollmann 1996 
Wollmann 1999 
CAUUET B. (dir.), Mines d’or antiques de Dacie. Exploration du district de Rosia Montana (Monts Apuseni, 

Roumanie), DFS, Ministère des Affaires Etrangères françaises, 2000, pp. 9, 38-40, 134-156, fig.57 à 62 (rapport inédit). 
CAUUET B. (dir.), Mines d’or antiques de Dacie. Les massifs de Cârnic, Jig et Orlea-Tarina (Rosia Montana, 

Roumanie), DFS, Ministère de la Culture et des Cultes roumain, 2004, pp. 32-34, 41, fig.40-42 (rapport inédit). 
CAUUET B., (dir.), Mines d’or antiques de Dacie. Les massifs de Cârnic et de Paru Carpeni (Rosia Montana, 

Roumanie), DFS, Ministère de la Culture et des Cultes roumain, 2005, pp.17-27, fig.13-32 (rapport inédit). 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 10. Pârâul Porcului – Tăul Secuilor 
 
1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană, “Pârâul Porcului – Tăul Secuilor” (necropolă de incineraţie) 
2. Codul RAN al sitului arheologic 6770.06 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) Roşia Montană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct “Pârâul Porcului – Tăul Secuilor” 
7. Adresa - Roşia Montană 
8. Reper Tăul Secuilor şi la nord de punctul “Gura Minei (cota +714) / La Dâmbuţ” 
9. Proprietar teren  
 

BARA IOAN SI MARIA 
BOTIS RODICA, FODOR DORINA,  
DAVID FLORICA, BOTAR ANA, DAVID NICOLAE, 
BOTNARIUC LUCIA 
CENUSA NICOLAE 
DRAGOMIR 
COTET DRAGOMIR 
COTET ELENA 
COTET IOAN 
COTET VIOREL / COTET ELENA 
DAN VOICULESCU 

MARC DOREL 
MERA LUCRETIA 
OAIDA REMUS 
SOIT ALEXANDRU 
SOIT IOAN 
TOMUS IOACHIM 
VAJDA IOSEFINA, GHEORGHE 
MARC AURELIA 
PUIULET 
VADAN NICOLAE 

 
10. Latitudine (coordonate STEREO 70)  

535732.513 
535850.645 
536122.237 
536236.086 
536287.860 
536276.766 
536156.576 
535979.064 
535825.252 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70)  

354073.899 
353903.878 
353867.445 
353901.861 
353968.428 
354046.090 
354169.978 
354225.450 
354177.678 

 
12. Altitudine 760 – 850 m 
13. Repere geografice La nord de valea Roşiei, la vest de masivul Orlea între satele Ignăteşti şi Balmoşeşti. 
14. Repere hidrografice La est de pârâul Porcului şi la sud – vest de Tăul Secuilor 
15. Data primei cercetări a sitului 2000 
16. Perioada de desfăşurare campania 2004, campania 2005. 
17. Campania nr. 2 campanii 
18. Cod epoca 32 

1 14 162 312 43 
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11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 
19. Cod tip de sit 21 (211, 212)  

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp) 139686, 243 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie x 
Precară  
Grav afectat  

 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
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Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific Paul Damian 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare: MNIR: Mihaela Simion, Gabriel Bălan, Ionuţ 
Bocan, Emil Dumitraşcu, Cătălina Mihaela Neagu, Eugen Paraschiv, Decebal Vleja, Mihai Vasile; IAB: Achim Irina, 
Bârzescu Iulian, Ioniţă Adrian, Măgureanu Andrei, Măgureanu Despina, Panaite Adriana, Popescu Anca, Toderaş Meda, 
Vlad V. Zirra, Cristian Ştefan, Alexandru Dragoman; FIB: Cătălin Bojică, Carol Căpiţă, Florentina Ghemuţ, Antal Lukacs, 
Alexandra Ţârlea.  

Au mai paticipat: MNIR: Alexandru Raţiu, Vlad Nicolae, Alexandra  Ion, Andra Samson, Katia Moldoveanu, Nicoleta 
Nedelcu, Ani Ologu, IAB: Comşa Alexandra, Semuc Cătălina, Ştefan Cristian, Morintz Alexandru, FIB: Andrei Gândilă, 
Cătălin Pavel, Gabriel Stoian. 

25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: FIB, Bucureşti; IAB, Bucureşti, topografie 
arheologică şi proiect GIS:  IASAB Alba Iulia, CRUTA. 
27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din necropola de incineraţie. 
28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice - situl se află amplasat în partea de NV a actualei localităţi Roşia 
Montană (jud. Alba). Din punct de vedere geografic, perimetrul pe care au fost identificate şi cercetate complexele 
funerare este poziţionat pe un platou, aflat la altitudinea relativă de cca. 740–810 m (suprafaţa aproximativă a zonei pe 
care se întinde necropola este de cca. 10.000 mp). Toată zona este cunoscută sub toponimul de Tăul Secuilor. 
Denumirea provine de la prezenţa, în extremitatea de Est a sitului a unui fost lac artificial, în prezent aproape colmatat. 
Extremitatea de nord-vest este marcată de culoarul transversal al cursului de apă denumit cu hidronimul Pârâul Porcului 
(având direcţia de curgere NV-SE).  

Zona în care s-a concentrat investigaţia arheologică se prezintă ca o succesiune de mici platouri, ce urmează 
cursul pantei pe direcţia NS-SV. Integritatea sitului arheologic în ansamblu a fost parţial afectată de lucrările de 
supraînălţare a tăului. 

Astfel, întreaga configuraţie iniţială a zonei a suferit o intervenţie antropică generate de: 
• amplasarea în perioada modernă a lacului artificial Tăul Secuilor şi a sistemului de canale legat de această 

amenajare; 
• amenajarea drumului vicinal care asigură legătura între zona Ţarina şi gospodăriile din zona Tăul Secuilor (drumul 

practic trece prin necropola de incineraţie şi deranjează o serie de complexe funerare; 
• amplasarea, în perioada recentă a câtorva gospodarii cu anexe sau a unor grajduri;  
• amplasarea, în anii anteriori a conductei de aducţiune a apei, acestă amenajare determinând apariţia unor 

disfuncţii ale pânzei freatice, respectiv apariţia unor zone mlăştinoase, ceea ce a afectat cercetarea şi recoltarea 
materialului din complexele arheologice poziţionate în vecinătate. 

Funcţionalitate actuală a spaţiului, în afara de amenajările semnalate mai sus, este aceea de fâneaţă (păşune). 

Informaţiile cu privire la potenţialul arheologic din zona cunoscută sub toponimul „Tăul Secuilor” sunt evidenţiate 
prin descoperirile fortuite consemnate în mai multe lucrări de specialitate, precum şi prin sondajele efectuate în 1984 sau 
1986, şi apoi în 2000. Descoperirile arheologice cu caracter fortuit sunt documentate începând din secolul al XIX-lea, 
atestări de acest tip existând şi pe parcursul secolului următor în diverse locaţii din acest perimetru.  

Campania de cercetări arheologice preventive din anul 2004 a însemnat abordarea sistematică întregului 
perimetru în vederea realizării unei cercetări integrale zonei din necropolă care va fi afectată de o viitoare carieră de gresii. 
Astfel, s-a constatat că necropola se întinde pe o suprafaţă mai mare decât cea cunoscută din literatura istorico-
arheologică anterioară. Tocmai de aceea, deşi perimetrul era cunoscut anterior sub denumirea de Tăul Secuilor s-a optat 
pentru o extindere a toponimului la întreg perimetrul necropolei, respectiv Pârâul Porcului - Tăul Secuilor. De asemenea, 
este clar, în stadiul actual al cercetării, că nu poate fi vorba de prezenţa unor înhumaţi în cadrul acestei necropole, ipoteză 
formulată de unii autori pe baza interpretării eronate a funcţionalităţii unor elemente de arhitectură (chaperoane care 
constituiau asiza finală de zid) pe post de “capace de sarcofag”. 

În stadiul actual al cercetării s-a reuşit o estimare asupra limitelor de nord-vest, vest şi sud-vest a necropolei. Au 
fost identificate şi cercetate 287 de morminte de incineraţie (din care au fost cercetate 277), cu ardere pe loc sau la ustrina. 

În general, gropile sepulcrale sunt arse, au formă rectangulară, iar resturile cremaţiei (cărbune, cenuşă şi oase 
calcinate) sunt depuse pe fundul gropii sepulcrale. Mai mult de jumătate din mormintele cercetate dispun de o amenajare 
exterioară constituită dintr-un ring de pietre, aşezate pe o singură asiză. În majoritatea cazurilor, mormintele cu ring de 
piatră au formă tumulară, în urma depunerii de pământ şi a tasării acestuia în interiorul ringului, în vederea delimitării 
spaţiului funerar. Destul de rar, sunt acoperite cu o manta din pietre de mici dimensiuni. În mai mult de două treimi din 
cazuri, asupra mormintelor au fost înregistrate gropi de intervenţie ulterioară, cu diametrul cuprins între 0,80 - 1,20 m.  

Inventarul funerar este alcătuit din piese caracteristice necropolelor din Dacia romană: ceramică, obiecte din 
metal şi sticlă. Monedele, în general sunt într-o stare precară de conservare, iar cele care au putut fi identificate se 
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încadrează din punct de vedere cronologic în decursul secolului al II-lea p. Chr. Acest lucru este susţinut de cercetarea 
preliminară a ceramicii. De asemenea mărcile oficinatorilor de pe opaiţe (CAI, CASSI, FESTI, FORTIS, OCTAVI, 
SEXTUS, LUCIA, VETTIUS) se încadrează din punct de vedere cronologic în secolul al II-lea. 

De asemenea, a fost identificată si cercetată parţial o clădire datată în epocă romană, într-o stare precară de 
conservare, cu elemente care indică o posibilă funcţionalitate sacră.   

29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30.  Referinţe bibliografice Alburnus Maior I, Bucureşti 2003, p. 31-33, CCA 2004 (2005), 187. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 11. Valea Cornei 
 

1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană - “Valea Cornii” (locuire modernă şi contemporană; instalaţii de 
prelucrare a minereului aurifer - şteampuri). 

2. Codul RAN al sitului arheologic  6832.05 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) Corna 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct “Islaz 3 ”, “Toda”, “Botar”, “Cioară”, “Jorja”, “Jurcă”. 
7. Adresa  
8. Reper pe valea Cornei, la est de oraşul Abrud, de-a lungul drumului judeţean Abrud – Roşia Poieni. 
9. Proprietar teren  

TUHUT PETRU 
VASINCA GHEORGHE 
(BOTAR GEORGETA), CAMPEAN GABRIELA 
AMOROZA ALEXANDRU 
AVRAMUT NICOLAE 
AVRAMUT VIRGINIA 
BABAN AUREL 
BISERICA BAPTISTA 
BISERICA GRECO CATOLICA 
BISERICA ORTODOXA 
BORZA ALEXANDRINA, MIHET EMIL, MIHET IOAN 
BOTAR ANGELA 
BOTAR ELENA 
BOTAR GHEORGHE/BOTAR LUCRETIA 
BOTAR ILIE 
BOTAR ILIE,BOTAR ANA 
BOTAR LUCRETIA 
BOTAR NICOLAE 
BOTAR OLIMPIA, BOTAR PAVEL 
BOTAR PAVEL, BOTAR OLIMPIA 
BOTAR PETRU 
BOTOS AVRAM 
BOTOS AVRAM, BOTOS GABRIELA 
BRADU STEFAN 
BRICIU AVRAM 
CENUSA MIRCEA 
CENUSA REMUS 
CENUSA SORIN 
CENUSA VIORICA 
CHENDRIS GHEORGHE 
CIANI ILEANA, CIANI BENIAMIN, CATINAS 
SEFORA, DRAGAN CORNELIA 
CIANI ILEANA, DRAGAN CORNELIA, CATINAS 
SEFORA, CIANI BENIAMIN, C.IOSIF, C.PETRU 
CIMITIR 
COSMA DUMITRU 
COSMA IUSTIAN 
DUMITRAS GHEORGHE,DUMITRAS DANIEL 
COZMA SOFIA 
COZMA NICOLAE 
CRISAN CORNELIA, DRAGAN BASIL, PETRUTA, 
MARIA LIVIA 
DANDEA FLORICA 

DANDEA VALER,DANDEA VIRGIL,COSMA BASIL 
DANDEA VIRGIL 
DAVID ELENA 
DAVID GHEORGHE 
DAVID ZICU 
DRAGAN GHEORGHE 
DRAGAN IOAN 
DRAGAN IOAN / VASINCA EUGENIA 
DUMA GEORGETA 
FURDUI ANA 
GHEORGHITA VASILE 
HANES MIREL 
HEBEDEAN MARIA 
IANCU MARIUS / IANCU MARIA 
JORJA MINERVA 
JORJA MIRCEA 
JORJA MIRCEA, JORJA PETRONELA 
JORJA MIRCEA, RAPANU CORNELIA 
LAMBA AUREL 
STATUL ROMAN 
LAZAR AVRAM 
LAZAR AVRAM SI MARIA 
LAZAR TITU ANDREI 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN 
MAGAZIN 
MALEA IOAN 
MARZA CONSTANTIN 
MARZA ELENA 
MARZA MARIA 
MARZA PAVEL 
MARZA PAVEL, (BOTAR ELISABETA, BOTARIU 
ILIE) 
MIGNEA GHEORGHE 
MIGNEA PETRU, (DRAGAN ILIE) 
OCOLUL SILVIC CAMPENI 
OLTEAN CRISTINAOLTEAN NICOLAE,COBORI 
MARIETA 
OLTEAN NICOLAE 
PETRICA 
PETRINCA ANA 
RIPEANU CORNELIA 
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SCOALA / CAMIN CULTURAL 
SIMEDREA ISPAS 
SOIT OVIDIU 
SOIT PAVEL 
DRAGAN GHE., D. ILIE, 
D. AURELIA, HARAH MARIA, PITIGUS MINERVA, 
DARAMUS DITIA, DRAGAN MONICA 
SOIT TATIANA 
STATUL ROMAN 
SULEA NICOLAE 
TOMUTA IOAN 
TUHUT PETRU 
TUHUT PETRU, TUHUT NICOLAE 
VASILE GHEORGHE 
VASINCA EUGENIA / BOTAR LUCRETIA 
VASINCA GHEORGHE 
VASINCA TEOFIL 
DEOANCA VALENTIN,MELANIA 

TUSA RODICA 
DEOANCA VALENTIN, D.MELANIA,  
TUSA RODICA, T.EUGEN, TODEA ALEX 
DANDEA FLORICA, PIRONCU MARIA, DANDEA 
EUGEN 
DRAGAN IOAN 
TUHUTIU PETRU, CRISAN NICOLAE 
BORZA ALEXANDRINA, MIHET EMIL, MIHET IOAN 
OLTEAN NICOLAE 
TUHUT PETRU 
COSMA MARIA 
TUHUTIU PETRU, TUHUTIU CRISAN NICOLAE 
CENUSA ANGHEL 
BISERICA GRECO CATOLICA/STATUL 
ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN/ROMSILVA 
STATUL ROMAN 

 
10. Latitudine (coordonate STEREO 70)  

533547.292 
534180.024 
534214.694 
534180.024 
534041.343 
533859.324 
533553.070 
533142.806 
532830.080 
532822.684 
532900.345 
533014.635 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70)  

355128.148 
355552.859 
355734.878 
355911.118 
356064.245 
356110.472 
355925.564 
355506.632 
355161.085 
354985.422 
354872.628 
354825.996 

 
12. Altitudine cca. 700 – 850m 
13. Repere geografice La sud de masivul Cârnic şi la vest de şoseaua spre Roşia Poieni . 
14. Repere hidrografice valea Corniţei. 
15. Data primei cercetări a sitului 2001 
16. Perioada de desfăşurare campania 2001, campania 2002. 
17. Campania nr.  2 campanii 
18. Cod epoca 5. 

1 14 162 312 43 
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11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 
19. Cod tip de sit instalaţii de prelucrare a minereului aurifer (şteampuri), locuire modernă. 

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  

112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp)  - 871.112, 115 mp. 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie x 
Precară  
Grav afectat  

 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
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Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific  Dr. Paul Damian 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare MNIR: Adela Bâltâc, Christina Ştirbulescu, Mihai 
Vasile, Ionuţ Bocan. 

25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României. 
26.  Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: 

27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice perimetrul aferent sitului. 
28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice:  

Aşezările de pe Valea Cornii apar atestate documentar mult mai târziu decât cele din Roşia Montană sau 
Bucium, aceasta şi datorită faptului că locuitorii acestora nu sunt implicaţi foarte mult în activităţile miniere, ci mai degrabă 
se ocupă cu creşterea animalelor sau cu agricultura (pe spaţii mici în aşa numitele “răzoare”). Primele menţiuni ale unei 
activităţii miniere apar abia în secolul al XVI-lea când sunt amintite şteampurile (instalaţii tradiţionale de prelucrarea a 
minereurilor aurifere) şi spălătoriile de prundiş (la şaitroc) dar fără referinţă la habitat. De asemenea, trebuie menţionat că 
nu este documentat nici un proprietar de gură de mină sau şteamp cu rezidenţa în unul dintre cătunele ce alcătuiesc 
localitatea Corna. Toponimul de Corna se întâlneşte mai des în documente şi acte oficiale după 1850 (odată cu 
despărţirea administrativă de oraşul Abrud, oficiată în 1860), astfel că momentul de naştere al aşezării actuale poate fi 
plasat la sfârşitul secolului al XVIII-lea sau începutul secolului al XIX-lea. Aceste informaţii documentare au fost 
confirmate de cercetarea arheologică efectuată în anii 2001-2002.  

Astfel a fost cercetată întreaga vale a Corneii (ambii versanţi), precum şi valea secundară prin care se realiza 
accesul către Roşia Montană. În afara de urme ale activităţii miniere (foste amplasamente de şteamp sau spălătorii legate 
de sistemul de tăuri cu reţeaua de canale aferentă) sau de amenajări sezoniere (grajduri) investigaţia arheologică nu a 
surprins alt tip de vestigiu istoric. 

Cercetările perieghetice din 2001-2002 au pus în evidenţă urme de locuire din perioada modernă-contemporană pe 
Valea Cornei, iar cercetările de teren din anul 2002 (perioada mai-iulie) au surprins anumite aspecte ale locuirii şi 
activităţii miniere existente aici în epoca menţionată. Astfel, au fost supuse investigaţiilor arheologice 55 de proprietăţi 
particulare şi trei terenuri comunale, însumând 119 secţiuni (de diferite dimensiuni). 

Din cele 119 secţiuni efectuate, în 18 dintre ele au fost surprinse intervenţii antropice sigure, în 34 materialul 
arheologic recoltat este cel mai probabil rulat în timp ce în celelalte 67 nu au fost observate nici un fel de intervenţii. În 
ceea ce priveşte urmele antropice semnalate menţionăm că acestea constau în fundaţia unei locuinţe sau sălaş, o 
instalaţie de captare a apei, o groapă de stins var şi trei instalaţii de tip şteamp. 
29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30. Referinţe bibliografice CCA 2002 (2003), p. 106-107. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 12. Tăul Cornei – Corna Sat 
 

1. Denumirea sitului arheologic Roşia Montană - “Tăul Cornii – Corna Sat” (necropolă de  
 incineraţie, locuire modernă). 
2. Codul RAN al sitului arheologic 6832.02 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) Corna 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct “Tăul Cornii –Corna Sat”, Tăul Cartuş. 
7. Adresa  
8. Reper Tăul Cornii şi la sud de Masivul Cârnic -zona Piatra Corbului” 
9. Proprietar teren Pentru necropola romană de incineraţie  
 
GURAN ILIE, DAMIAN RODICA,  
COSMA LEONTINA 
BOTAR DANIEL 
BOTAR MARIA 
CIANI ILEANA, CIANI VASILE 
COSMA VICTORIA 
CRISAN ZORITA 
DUMITRAS DANIEL, DUMITRAS GHEORGHE 
FURDUI CORNELIA, FURDUI PETRU VIOREL, 
(VISA MARIA, JURCA GH) 
GEORGEA LIVIU 
GOLGOT BENIAMIN, JORJA ANETA,  
JORJA ILIE 
GURAN CLARA 
GURAN ILIE 
HEBEDEAN FLORIA 
IHUT VIORICA 
STATUL ROMAN 
JORJA ILIE 
GEORGEA LIVIU 
JORJA NETI 
JURCA EUGENIA 
JURCA GRATIAN 
JURCA IUSTIAN, JURCA EUGENIA,  
MOGA AURELIA, IHUT VIORICA,  
NEFERU 
JURCA LEONTINA 
JURCA LETITIA 
JURCA SABIN / JURCA GRATIAN 
JURCA VIORICA 
JURJA DITEA / COPROPRIETARI 
JORJA DITIA, CRISAN IOAN, NICOARA CORNELIA, 
CRISAN AUREL, STEFANI MARIA OLGA 
NETERU NICOLAE, NICULESU ROZICA 
PETREAN DOINA 
PETREAN VASILE 
PETREANU DOINA 
PLIC SILVIA 
STAN LUCIAN 
TAULCORNA 
TRIFAN MARIA 
VASINCA ILIE 

VASINCA TIBERIU 
PETRUTA VASILE 
HEBEDEAN MARIA 
VASINCA ILIE 
NARITA DOINA 
JURCA LEONTINA 
COZMA DUMITRU 
NARITA DOINA, N.REMUS, N. VIOREL,  
N. OTILIA, N. GH. MIRCEA 
JORJA GHEORGHE 
CRISAN AUREL 
STEFANI MARIA 
CRISAN IOAN 
JORJA DITEA 
NICOARA CORNELIA 
JURCA LETITIA 
BOTAR DANIEL 
JORJA GHEORGHE 
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10. Latitudine (coordonate STEREO 70)  

534648.477 
534739.231 
534726.887 
534644.736 
534603.595 
534369.835 
534309.993 
534289.422 
534239.826 
534309.344 
534422.138 
534581.154 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70)  

356451.824 
356641.550 
356729.502 
356844.540 
357072.689 
357098.870 
357016.586 
356657.532 
356268.135 
356157.739 
356126.305 
356320.919 

 
12. Altitudine 880 – 1040 m 
13. Repere geografice La sud de masivul Cârnic şi la vest de şoseaua spre Roşia Poieni . 
14. Repere hidrografice Tăul Cornii, Tăul Cartuş. 
15. Data primei cercetări a sitului 2000 
16. Perioada de desfăşurare campania 2002. 
17. Campania nr.  o campanie 
18. Cod epoca 32, 5. 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  
 
19. Cod tip de sit 21 (211), 11 (114, 116) 

1 12 134 31  

11 121 2 311  

111 122 21 312  
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112 123 211 313  

113 124 212 32  

114 13 22   

115 131 221   

116 132 222   

117 133 3   

 
20. Suprafaţa sit (în mp) 327.831, 145. 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie x 
Precară  
Grav afectat  

 
22. Factori de risc 

Riscuri naturale 
Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 

 
Riscuri antropice 

Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific  Dr. Paul Damian 
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare MNIR: Christina Ştirbulescu, Ionuţ Bocan, 
Mihai Vasile, Virgil Apostol, Sorin Cleşiu, Marius Dincă; cIMeC: Corina Borş; IAB: Vlad V. Zirra, Mircea Dabâca, 
Andrei Măgureanu, Liana Oţa, Daniel Spânu;   MNUAI: Vasile Moga, Cristinel Plantos, Constantin Inel, Radu 
Ciobanu, Matei Drâmbarean; MCDR: Adriana Pescaru, Mihai Căstăianu, Angelica Bălos, C-tin Daniel Ţuţuianu; 
  IAIAC: Sorin Ilie Cociş, Adrian Ursuţiu, Călin Cosma, Ioan Stanciu, Gelu Oloşutean, Constantin Ilieş, Sorin 
Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Vitalie Bârcă; MNIT: Felix Marcu, Ovidiu Ţentea, Valentin Voişan, Monica Bodea, 
Tiberiu Tecar. 

25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Muzeul Naţional de Istorie a României 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: Muzeul Naţional al Unirii – Alba Iulia; 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei – Cluj Napoca;  Cimec – Institutul de Memorie Culturală Bucureşti; Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva; Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” – Bucureşti; Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca. 

27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din necropola de 
incineraţie şi din perimetrul aferent sitului. 
28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice 

Zona din vecinătatea Tăului Corna era cunoscută în sursele documentare ca locul de provenienţă al 
unor piese epigrafice şi de arhitectură funerară încă de la începutul secolului al XIX-lea. Trebuie spus faptul că 
zona necropolei va fi fost foarte probabil afectată de lucrările de construcţie şi întreţinere a lacului artificial 
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cunoscute încă din secolul al XVIII-lea, iar în cursul secolului XX de anexele gospodăreşti şi grădinile diverşilor 
proprietari.  

În cursul campaniei de cercetări arheologice preventive din anul 2002 a fost investigată zona situată la 
vest şi sud de Tăul Corna, respectiv proprietăţile Dumitraş Ioan, Furdui Petru, Jurcă Letiţia, Golgoţ Beniamin, 
respectiv o suprafaţa totală cercetată de cca. 7.000 mp, reuşindu-se astfel să se cerceteze în jur de 95% 
necropolă.  

Au fost descoperite şi cercetate 324 complexe funerare. În general, gropile sepulcrale sunt arse, iar 
resturile cremaţiei (cărbune, cenuşă şi oase calcinate) sunt depuse pe fundul gropii sepulcrale. Gropile 
mormintelor sunt în general simple, de formă rectangulară, deşi este prezentă, într-o proporţie redusă şi varianta 
de groapă în trepte (în cazul mormintelor de tip bustum). O parte dintre morminte beneficiază de amenajări 
exterioare (ring). De asemenea, este constatată prezenţa unei incinte funerare realizate într-o manieră foarte de 
rudimentară. Rar, sunt constatate elemente de arhitectură funerară (lei funerari). Inventarul prelevat constă din: 
opaiţe, vase de sticlă, fragmente de ceramică provincială, cuie de fier, monede, piese de arhitectură funerară – 
lei funerari sau alte fragmente de monumente figurative). În urma analizei preliminare a materialului arheologic 
provenit din complexele cercetate (monede, ceramică sau alte tipuri de artefacte cu potenţial de datare) se 
distinge faptul că necropola de la Tăul Cornii, a funcţionat ca spaţiu funerar în secolul II p. Chr. 

În acelaşi timp a fost cercetată toată zona ocupată de actuala localitate Corna. Rezultatele cercetării au 
evidenţiat faptul că, în afara prezenţei necropolei romane de incineraţie, poziţionată dealtfel excentric şi în relaţie 
cu masivul Cârnic, zona începe sa fie ocupată de structuri de habitat cel mai devreme în perioada habsburgică. 

Notă: rezultatele cercetării arheologice referitoare la Necropola Tăul Cornei se afla într-un stadiu 
avansat de prelucrare în vederea publicării monografice, în cursul anului 2006. 

 
29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30.  Referinţe bibliografice Alburnus Maior I, Bucureşti 2003, p. 31-33, CCA 2002 (2003), p. 92- 104. 
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FS-RAN2 

FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC: 13. Balmoşeşti 
 

1. Denumirea sitului arheologic Balmoşeşti – Islaz (posibilă fortificaţie de epocă romană) 
2. Codul RAN al sitului arheologic  6770.06 
3. Judeţ Alba 
4. Localitatea (oraş / sat, etc.) Roşia Montană 
5. Comuna Roşia Montană 
6. Punct “Islaz”. 
7. Adresa  
8. Reper  
9. Proprietar teren  

FURDUI CALIN, BUDA MARIANA 
SOIT GRIGORE 

10. Latitudine (coordonate STEREO 70) 
536473.399 
536447.403 
536435.024 
536435.024 
536453.593 
536482.065 
536515.489 
536545.199 
536579.861 
536598.429 
536605.857 
536605.857 
536600.905 
536592.240 
536579.861 
536558.816 
536537.771 
536503.109 

 
11. Longitudine (coordonate STEREO 70) 

353374.307 
353327.266 
353301.270 
353274.035 
353254.229 
353252.991 
353264.132 
353291.366 
353326.028 
353354.500 
353386.686 
353420.110 
353442.393 
353459.723 
353467.151 
353470.865 
353456.010 
353416.396 

 
12. Altitudine  890 – 910 m. 
13. Repere geografice - zona de culme a versantului nordic al văii Roşiei, între cătunul Balmoşeşti  
şi satul Vârtop. 
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14. Repere hidrografice  
15. Data primei cercetări a sitului 2000 
16. Perioada de desfăşurare campania 2000.  
17. Campania nr. 1 campanie 
18. Cod epoca 32 

1 14 162 312 43 

11 141 163 313 431 

111 142 2 32 432 

112 143 21 321 5 

113 15 211 322  

12 151 212 33  

13 152 213 34  

131 153 3 4  

132 16 31 41  

133 161 311 42  

 
19. Cod tip de sit 124 

1 12 134 31 

11 121 2 311 

111 122 21 312 

112 123 211 313 

113 124 212 32 

114 13 22  

115 131 221  

116 132 222  

117 133 3  

 
20. Suprafaţa sit (în mp) 22.488, 662 mp 
21. Stare conservare 

Foarte bună  
Bună  
Medie  
Precară X 
Grav afectat  

22. Factori de risc 
Riscuri naturale 

Cutremur 1 2 3 4 5 
Inundaţii 1 2 3 4 5 
Ploi acide 1 2 3 4 5 
Foc natural  1 2 3 4 5 
Incendii 1 2 3 4 5 
Animale 1 2 3 4 5 
Insecte 1 2 3 4 5 
Tornade 1 2 3 4 5 
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5 
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5 
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Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5 
 

Riscuri antropice 
Demolare 1 2 3 4 5 
Afectare parţială 1 2 3 4 5 
Vandalism 1 2 3 4 5 
Furturi 1 2 3 4 5 
Incendii provocate 1 2 3 4 5 

 
23. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific  
24. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare INMI (fost CPPCN): Cristina Crăciun, 

Anişoara Sion, Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu, Constantin Mehedinţeanu, Gabriel Mehedinţeanu. 
25. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice Institutul Naţional al Monumentelor Istorice – Bucureşti. 
26. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică:  
27. Obiectivul cercetării arheologice - identificarea şi cercetarea complexelor arheologice din perimetrul 

aferent sitului . 

28. Scurtă descriere a situaţiei arheologice O primă serie de sondaje arheologice au fost efectuate în anul 
2000 cu ocazia realizării studiului de diagnoză (CPPCN), zona investigată fiind situată în zona de culme a 
versantului nordic al văii Roşiei, între cătunul Balmoşeşti şi satul Vârtop, în punctul numit Islaz. Cu această 
ocazie a fost identificată o fortificaţie cu şanţ şi val databilă (pe baza inventarului arheologic descoperit) în 
epoca romană.  

29. Tipul cercetării Cercetare arheologică preventivă. 
30. Referinţe bibliografice  

CCA 2001 


