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Ordinul Arhitecţilor din România, 
Uniunea Arhitecţilor din România, 
Uniunea Internaţională a Arhitecţilor, 
Consiliul European al Arhitecţilor, 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti 
 
 
Specialiştii reuniţi la Seminarul Internaţional “Exercitarea profesiei de arhitect la nivel 
naţional şi internaţional. Tendinţe în arhitectura urbană contemporană”, organizat de 
Ordinul Arhitecţilor din România şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion 
Mincu”, la Bucureşti, în data de 28 iunie 2007, au adoptat următoarea rezoluţie privitoare 
la Situl istoric Roşia Montană: 

 

 

Rezoluţie 

 

Conştienţi de responsabilitatea arhitectului faţă de dezvoltarea durabilă şi armonioasă a 
comunităţilor, faţă de bunăstarea oamnilor care le locuiesc,  

Angajaţi în consolidarea identităţii locale, regionale şi europene prin protecţia peisajelor, 
a moştenirii culturale şi a vestigiilor istorice ca resurse esenţiale pentru viitorul coerent si 
prosper al aşezărilor, 

Convinşi că o Europă durabilă se construieşte pe tot cuprinsul ei din locuri şi aşezări 
capabile de o dezvoltare durabilă  

Solidari cu opiniile comunjtăţii ştiintifice si cu aspiraţiile locuitorilor  

Afirmând valoarea excepţională a sitului istoric Roşia Montană, peisaj cultural definit 
prin suprapunerea vestigiilor celui mai important ansamblu de galerii miniere din lumea 
romană, continuat în perioada medievală şi modernă, ale sistemului de amenajări 
hidrotehnice şi instalaţii tehnice miniere şi ale târgului minier tradiţional, 

În faţa proiectului minier iniţiat  Roşia Montană Gold Corporation, al cărui efect ar fi, după 
o exploatare intensivă de un deceniu,  dispariţia în cvasi-totalitate a resurselor valoroase, 
unice ale zonei, a patrimoniului cultural şi natural al sitului Roşia Montană, 

 

Ne alăturăm comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, locuitorilor  şi asociaţiilor 
societăţii civile, pentru a face auzită dezaprobarea proiectului minier, pentru a afirma 
îngrijorarea noastră faţă de soarta oamenilor, localităţii şi sitului Roşia Montană şi 
disponibilitatea noastră de a contribui la protejarea şi punerea în valoare a acestuia 

 

şi  
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Solicităm autorităţilor române: 

1. Redefinirea politicilor locale şi regionale în acord principiile dezvoltării durabile, 
pornind de la o viziune orientată spre viitor a intereselor locuitorilor şi comunităţilor, 
de la resursele naturale şi culturale excepţionale ale sitului;  

2. Iniţierea demersurilor pentru înscrierea sitului în Lista Patrimoniului Mondial a 
UNESCO; 

3. Oprirea imediată a proiectului minier al Roşia Montană Gold Corporation / Gabriel 
Resources; 

4. Protejarea sitului, în acord cu legislaţia specifică naţională şi internaţională. 

 

Bucureşti, 28 iunie 2006 

Semnatari: 
 
Jean-François Susini 
Preşedintele Consiliului European 
Al Arhitecţilor 
 
 
       Gaétan Siew 

Preşedintele Uniunii Internaţionale 
A Arhitecţilor 
 

Axel Sowa 
Redactor şef al revistei 
„Arhitectura de Astăzi” 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. arh. Emil Barbu Popescu          Prof. arh. Peter Derer 
Rectorul Universităţii de Arhitectură         Preşedintele Uniuni 
Si Urbanism IonMincu Bucureşti          Arhitecţilor din România 
 
 
 
 
 
 
     Arh. Şerban Sturdza 
   Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România 


