
 
              ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
              

 1

 
 

REZOLUŢIA PRIVIND ROŞIA MONTANĂ 
 

 
 În perioada 29 iunie-6 iulie 2008 au avut loc la Torino (Italia) lucrările celui de-al XXIII-lea 
Congres al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor, precum şi lucrările Adunării Generale. Uniunea 
Internaţională a Arhitecţilor a fost înfiinţată la Lausanne (Elveţia) pe 28 iunie 1948, pentru a-i reuni pe 
arhitecţii din întreaga lume, indiferent de naţionalitate, rasă, religie sau doctrină arhitecturală, dar şi 
organizaţiile naţionale ale acestora. Tema Congresului a fost „Transmiterea 
arhitecturii/Transmitting Architecture”, atât arhitectura ca mijloc de comunicare, cât şi 
comunicarea arhitecturii însăşi, în toate formele şi locurile şi s-au abordat variatele aspecte ale 
unei profesii care este permanent preocupată de calitatea vieţii, peisaj şi mediu. În cadrul lucrărilor 
Congresului tema centrală a fost cea a educării populaţiei, întrucât valorile culturale ale arhitecturii 
durabile trebuie transmise generaţiilor viitoare.  
 
 Pentru protejarea propriului patrimoniu, este necesară conştientizarea a ceea ce se posedă, 
iar pentru aceasta trebuie să se cunoască patrimoniul cultural arhitectural. Salvarea unui patrimoniu 
nu înseamnă doar protejarea şi consolidarea lui, ci şi transmiterea către oameni, îndeosebi către 
noile generaţii, a unui sistem de instruire care să-i facă să aibă o conştiinţă culturală. Altfel, vor fi 
indiferenţi la distrugere sau vor avea o atitudine dăunătoare, opunându-se construcţiei. 
 
 Ca membru cu drepturi depline al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor, Ordinul Arhitecţilor din 
România a fost reprezentat la acest eveniment internaţional de o delegaţie formată din 65 de membri.  
 
 Reprezentantul Ordinului Arhitecţilor din România, dl arh. Şerban Ţigănaş, vicepreşedinte 
OAR şi preşedintele Filialei Transilvania a OAR, a prezentat, spre adoptare de către participanţii 
la lucrările Adunării Generale (265 persoane), Rezoluţia privind protejarea sitului Roşia 
Montană. 
 
 Ordinul Arhitecţilor din România şi-a exprimat în nenumărate rânduri dezacordul faţă de 
realizarea unei exploatări miniere de suprafaţă şi a atras atenţia în ceea ce priveşte 
consecinţele incalculabile asupra mediului, peisajului, patrimoniului cultural arhitectural, 
istoric şi arheologic în cazul realizării proiectului de la Roşia Montană.     
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Alburnus Maior - Roşia Montană, Romania 
A cultural site of utmost importance under threat from open-cast mining development 
 
Preamble 
 
Conscious of the responsibility the architects bear for the harmonious and sustainable development 
of communities, for the well being of people which make them, 
 
Engaged in strengthening local, regional and larger identities through the protection of cultural 
landscapes and, generally, through cultural heritage as essential resource for a coherent and 
prosperous future of communities, 
 
Recalling the principles of all ICOMOS and UNESCO’s conventions, recommendations, declarations 
and charters for the protection of cultural heritage, 
 
Viewing the strong international scientific and moral support to preserving the unique cultural heritage 
of Roşia Montană, form a wide range of institutions and organizations – such as the Romanian 
Academy, the Churches of Romania, ICOMOS, Europa Nostra and many others, 
 
Taking into account the repeated resolutions of ICOMOS, adopted by the General Assembly at its 
past three meetings, held at Madrid – Spain (2002), Victoria Falls – Zimbabwe (2003) and Xi’an – 
China (2005); the resolution of the ICOMOS Conference, held in Pecs, Hungary (May 2004); the 
ICAHM Statement on the mining concept at Roşia Montană in Lyon, France (September 2004), 
 
With reference to the resolution regarding the site of Alburnus Maior – Roşia Montană adopted in 
Bucharest, June 28 2007, by UIA and CEA together with the Romanian professional bodies – OAR, 
UAR and the University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” of Bucharest,  
 
Affirming the exceptional value of the historic site of Alburnus Maior – Roşia Montană, cultural 
landscape defined by the overlapping of the vestiges belonging to one of the most important systems 
of mining galleries of the Roman world, continuously extended during the medieval and modern times 
and the vestiges of hydro technical systems and of the traditional mining town, 
In front of the mining project initiated by Roşia Montană Gold Corporation, the effect of which would 
be, after an intensive operation of no more than a decade, the disappearance of nearly all the 
valuable, unique, resources of the area – the cultural and natural heritage of the site of Roşia 
Montană, 
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Considering the extensive demolition campaign pursued by the mining company, leading to 
irrecoverable loss to the site’s diversity and relevance, 
 

Resolution 
 
We, the participants to the XXIII UIA World Congress in Torino, Italy, 
Ask the Romanian Authorities and the international community for: 
 

1. The immediate arrestment of all demolition and construction activity within the site of Roşia Montană, 
excepting conservation works, until a new strategy and urban regulation for the area is adopted 

2. The revision of local and regional policies according to the principles of sustainable development, 
starting from a vision oriented to the future and to the long term interest of the inhabitants and the 
communities, based on the exceptional natural and cultural resources of the site of Roşia Montană; 

3. The initiation of due procedures for inscribing the site of Roşia Montană on UNESCO’s World 
Heritage List; 

4. The protection of the site according to the specific national and international law. 
 
Torino, July 4 2008 
 
 
Alburnus Maior - Roşia Montană, Romania,  
un sit cultural de importanţă deosebită aflat sub ameninţarea unei dezvoltări miniere în carieră 
deschisă 
 
 
Preambul 
 
Conştienţi de responsabilitatea pe care o poartă arhitecţii pentru dezvoltarea durabilă şi armonioasă a 
comunităţilor, pentru bunăstarea locuitorilor care le alcătuiesc, 
Angajaţi în întărirea identităţii locale, regionale şi de mare întindere prin protejarea peisajelor culturale 
şi, în general, prin patrimoniu cultural ca resursă esenţială pentru un viitor coerent şi prosper al 
comunităţilor, 
Reamintind principiile tuturor convenţiilor, recomandărilor, declaraţiilor şi cartelor pentru protecţia 
patrimoniului cultural ale ICOMOS şi UNESCO, 
Văzând că puternicul sprijin ştiinţific şi moral internaţional la păstrarea patrimoniului cultural unic al 
Roşiei Montane este format dintr-o largă gamă de instituţii şi organizaţii – cum ar fi Academia 
română, cultele religioase din România, ICOMOS, Europa Nostra şi multe altele, 
Luând în considerare repetatele rezoluţii ale ICOMOS, adoptate de Adunarea Generală la ultimele 
sale trei reuniuni, ţinute la Madrid, Spania (2002), Victoria Falls, Zimbabwe (2003 şi Xi’an, China 
(2005), rezoluţia Conferinţei ICOMOS care a avut loc în Pecs, Ungaria (mai 2004), Declaraţia ICAHM 
asupra conceptului de minerit la Roşia Montană, dată în Lyon, Franţa (septembrie 2004), 
Referitor la Rezoluţia privind situl Alburnus Maior – Roşia Montană adoptată în Bucureşti, în iunie 
2007 de către UIA şi ACE împreună cu organizaţiile profesionale din România – OAR, UAR şi 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, 
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Afirmând excepţionala valoare a sitului istoric Alburnus Maior – Roşia Montană, peisaj cultural definit 
de suprapunerea vestigiilor aparţinând unuia din cele mai importante sisteme de galerii miniere din 
lumea romană, continuu extins în perioadele medievală şi modernă şi vestigiilor sistemelor 
hidrotehnice şi ale oraşului minier tradiţional, 
În faţa proiectului de exploatare minieră iniţiat de Roşia Montană Gold Corporation, al cărui efect ar fi, 
după o operaţiune intensivă de nu mai mult de un deceniu, dispariţia aproape a tuturor resurselor 
valoroase şi unice ale zonei – patrimoniul cultural şi natural al sitului Roşia Montană, 
Considerând campania de demolare extensivă urmărită de compania minieră, care a condus la 
pierderi irecuperabile ale diversităţii şi relevanţei sitului,  
 
Rezoluţie 
 
Noi, participanţii la cel de-al XXIII-lea Congres al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor din Torino, Italia, 
Cerem autorităţilor române şi comunităţii internaţionale: 

1. Imediata oprire a tuturor demolărilor şi lucrărilor de construcţie în situl Roşia Montană, cu 
excepţia lucrărilor de conservare, până la adoptarea unei noi strategii şi a unui regulament 
urban al zonei. 

2. Revizuirea politicilor locale şi regionale corespunzător principiilor dezvoltării durabile, plecând 
de la o viziune orientată către viitor şi interesul pe termen lung al locuitorilor comunităţilor, 
bazate pe resursele naturale şi culturale excepţionale ale sitului Roşia Montană. 

3. Iniţierea procedurilor necesare pentru înscrierea Roşiei Montane pe Lista UNESCO a 
Patrimoniului Mondial.  

4. Protejarea sitului în acord cu legislaţia specifică naţională şi internaţională.  
 
 Torino, 4 iulie 2008 
                                                                                                                                                                             


