
Justificarea valorii universale 
Criteriile îndeplinite de situl Roșia Montană 

Pentru includerea în Lista Patrimoniului Universal, un sit 
trebuie să răspundă cel puțin unui criteriu de eligibilitate din 
șase. Echipa ARA care a întocmit în anul 2009 cererea de 
clasare a luat în considerare îndeplinirea a 3 dintre criterii (iv, 
v, vi). În 2011 o echipă formată din cercetători britanici de la 
Universitațile Oxford și Leicester (A. Wilson, D. Mattingly, M. 
Dawson) adaugă alte 2 criterii îndeplinite (ii, iii). 
 
ii) să exemplifice interacțiuni importante pentru evoluția 
arhitecturii, tehnologiei, artei monumentale, planificării 
urbane sau peisagere
Exploatările romane de la Roșia Montană oferă o imagine excepţională 
cu privire la organizarea, strategiile şi practicile miniere romane.

iii) să poarte mărturia unei civilizații unice sau excepționale
Roşia Montană este situl-tip pentru minele de aur romane de subteran 
din Dacia şi se numără printre cele puținele cele mai importante situri 
miniere cunoscute, de pe teritoriul Imperiului Roman.

iv) să exemplifice un tip excepțional de clădire, ansamblu 
arhitectural, tehnic sau peisagistic semnificativ pentru o 
etapă din istoria umanității
Sistemele de exploatare industrială conservate reprezintă 
mărturii excepţionale pentru istoria exploatărilor miniere 
romane, medievale şi moderne.

v) să fie un exemplu excepțional de așezare tradițională 
reprezentativă pentru o cultură sau un tip de utilizare a 
teritoriului sau apelor reprezentativ pentru interacțiunea 
omului cu mediul, în special cele vulnerabile sau amenințate 
de schimbări ireversibile
Târgul minier tradiţional Roşia Montană este un exemplu 
reprezentativ pentru perioada preindustrială, cât şi pentru perioada 
de tranziţie spre epoca industrială. Peisajul minier de pe Valea Roşiei 
şi Valea Cornei se conservă la scară largă în forma conturată în 
perioada preindustrială. 

vi) să fie asociat sau legat cu evenimente, tradiții vii, idei sau 
credințe, lucrări artistice sau literare de valoare universală 
excepțională (criteriul trebuie să fie asociat cu un alt criteriu)
Tăbliţele cerate care au făcut celebru situl de la Alburnus Maior 
încă din sec. al XVIII-lea au fost una dintre cele mai importante 
surse ale redescoperirii Dreptului Roman pe care o datorăm 
marelui istoric german Theodor Mommsen, laureat al Premiului 
Nobel. Lucrările sale au influenţat Codul Civil German, constituind 
baza reglementărilor similare pentru mai multe ţări ale lumii: 
Portugalia, China, Japonia, Taiwan, Grecia, Ucraina ș.a.

De ce este situl minier unic?Roşia Montană 

Din ansamblul valorilor de patrimoniu, trei atribute excepționale la 
nivel universal dau unicitate acestui sit minier: [1] reţeaua de galerii 
subterane, [2] peisajul industrial istoric și [3] târgul minier tradițional.

[1] Lucrările miniere istorice conservate la Roșia Montană alcătuiesc o reţea 
subterană de peste 150 de kilometri din epocile antică, medievală, 
modernă şi contemporană. Galeriile romane (7 kilometri descoperiti până în 
prezent) sunt unice în lume prin amploare şi diversitate. Acestea conturează 
în opinia specialiștilor care le-au studiat „unul dintre cele mai vaste şi mai 
importante sisteme de exploatare minieră din lumea romană“. 
Mineritul tradiţional a generat la suprafață celelalte două componente 
excepționale ale sitului Roşia Montană:

[2] Peisajul minier istoric de pe Valea Roşiei şi Valea Cornei este un 
exemplu rar și complex, semnificativ pentru modul de exploatare pre-
industrial: lacurile artificiale (29 de tăuri conservate), munţii dezgoliţi, gurile 
de mină de coastă, micile halde vegetate care punctează şi definesc peisajul.

[3] Aşezarea se desfăşoară de-a lungul văii pârâului Roşia în relaţie directă 
cu zonele de exploatare şi se dezvoltă în amonte între masivele muntoase 
unde s-a conturat zona centrală. Pornind de aici, unde erau concentrate 
numeroase funcţiuni publice, structura urbană se diluează spre periferiile 
industriale, alcătuite din  gospodării miniere compuse din locuinţă şi instalaţii 
de prelucrare sau chiar guri de mină. 

Imaginea arhitecturală este dominată de construcţii tradiţionale cu prispă 
(târnaţ), iar în zona Pieţei se remarcă împrumuturile din repertoriul 
arhitecturii de factură clasică sau barocă care subliniează faţadele orientate 
spre spaţiul public. Aceste manifestări, întrepătrunse, conturează caracterul 
unic al acestui sat minier tradiţional îngheţat în momentul incipient al 
procesului de urbanizare, în zorii epocii industriale. 

Vestigiile habitatului roman de suprafaţă (necropole, zone sacre, zone 
administrative), cele 7 biserici, martori ai diversitării etnice şi multiculturale, 
componentele exploatărilor de epocă modernă (calea ferată îngustă, clădiri 
ale fabricii şi ale sediului administrativ minier, construcţiile publice de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea desăvârşesc, împreună cu valorile excepţionale 
amintite şi cadrul natural înconjurător, peisajul cultural Roşia Montană.

  Ce înseamnă 
“ ”?Roşia Montană în Patrimoniul UNESCO

Este o iniţiativă a societăţii civile de introducere a zonei istorice în Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO. Specialiști și persoane publice din peste 
100 de organizaţii din România şi străinătate susţin demersul - între 
acestea amintim ICOMOS, Academia Română sau Casa Regală a României. 

Roşia Montană este situată în Munţii Apuseni, în Patrulaterul Aurifer, 
teritoriu bogat în zăcăminte de metale preţioase exploatate din 
perioade preistorice. Este cunoscută în lumea ştiinţifică încă din sec. 
al XVIII-lea, când sunt descoperite în galeriile miniere romane 
celebrele tăbliţele cerate din lemn (contracte de drept roman). Cea 
mai veche atestă aşezarea Alburnus Maior pe 6 februarie 131.

UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație , Stiinta și 
Cultură) este formată din 196 de state cu scopul promovării 
colaborării internaţionale. Proiectele susținute de UNESCO includ 
acordurile de colaborare internaţională cu statele membre pentru 
protejarea patrimoniului natural şi istoric.

Un monument UNESCO este un obiect, ansamblu sau teritoriu cu 
semnificaţie fizică sau culturală excepțională pentru Umanitate, care 
trebuie protejat prin includerea în Lista Patrimoniului Mondial.

ICOMOS (Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor) este o 
asociaţie profesională formată din aproape 10.000 de specialiști, care 
acţionează pentru conservarea şi protejarea patrimoniului cultural din 
întreaga lume. Este organismul consultativ al UNESCO pentru 
evaluarea nominalizărilor pentru Lista Patrimoniului Mondial. 
ICOMOS a pledat în repetate rânduri, începând cu 2002, în favoarea 
introducerii Roşiei Montane în UNESCO. Declaraţia organizaţiei din 
2013 stipulează că Roşia Montană, anticul Alburnus Maior, este un 
peisaj cultural de excepţie, ameninţat de mineritul modern.

Ministerul Culturii este instituţia din România responsabilă cu 
dosarul de introducere a Roşiei Montane pe Lista României pentru 
Patrimoniul Mondial UNESCO. Includerea unui sit în această selectă 
listă se face doar la inițiativa statului membru prin instituția 
desemnată (Ministerul Culturii), urmând pașii expuși în pagina 4.

01 03Fotografie istorică, ~1900, gură de mină 02Fotografie istorică, ~1900, piața centrală în zi de târg



Site-ul oficial al
Campaniei Salvați Roșia Montană
www.rosiamontana.org

fb.com/rosia.montana.in.unesco
fb.com/alburnusmaior

Programul Adoptă o Casă
la Roșia Montană
www.adoptaocasa.ro
     fb.com/adoptaocasa

Vizitați Roșia Montană! Promovează 
dezvoltarea sustenabilă prin turism! 
www.vizitatirosiamontana.ro

Material realizat de voluntari ai
Campaniei Salvați Roșia Montană

2014
     

Festivalul anual FânFest
www.fanfest.ro
     fb.com/FanFestRosiaMontana
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Peisajul cultural de la 
Roşia Montană este compus 

dintr-o concentrare 
extraordinară de vestigii care 

atestă evoluţia exploatărilor 
miniere într-un interval de 

timp excepţional - 2000 de ani 
- din epocă pre-romană până în 

perioadă contemporană.

    
      Etapele includerii pe Lista UNESCO

Există o serie de pași pe care un stat trebuie să îi 
parcurgă pentru ca un sit aflat în administrarea sa să 
beneficieze de recunoașterea și protecția UNESCO:

Pentru a propune un sit pe Lista UNESCO, un stat trebuie să 
fie semnatar al Convenției Patrimoniului Mondial. România a 
ratificat Convenția încă din 1990, când face primele propuneri 
pentru Lista Tentativă a României.19

90

Pentru ca un sit să beneficieze de protecția UNESCO, statul 
trebuie să facă dovada că recunoaște și protejează el însuși 
situl respectiv. Roșia Montană este localitatea rurală din 
România cu cele mai multe monumente clasate (deci protejate 
de Statul Român). 

Roșia Montană figurează și la secțiunea “Zone protejate” a 
Planului Național de Amenajare a Teritoriului, la categoria 
ansamblu urban de “valoare națională excepțională”.
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Pentru a fi inscris în Lista UNESCO, un sit trebuie întâi inclus pe 
Lista Tentativă a statului respectiv. O cerere, însoțită de o succintă 
argumentație, trebuie trimisă din partea Ministerului Culturii către 
UNESCO. Cererea și nota de fundamentare au fost deja formulate 
de Asociația ARA și puse la dispoziția Ministerului încă din 2009.

Ministerul Culturii anunța în 2010 că a demarat procedura de 
includere a Roșiei Montane pe Lista Tentativă, ulterior însă își 
schimbă fundamental poziția.

20
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Cererea și nota de fundamentare au primit girul specialiștilor 
Ministerului Culturii. Prin vot unanim, pe 27 ianuarie 2011 
Comisia Națională a Monumentelor Istorice recomandă  
nominalizarea Roșiei Montane pentru Lista Tentativă a 
României pentru UNESCO.

Ministrul Culturii trebuie să facă pasul administrativ, 
birocratic, de a trimite către UNESCO cererea de includere a 
Roșiei Montane pe Lista Tentativă a României.

Statul Român întocmește dosarul de candidatură prin care 
definește mecanismele de protecție și gestiune a sitului. În 
această fază este solicitat un plan de management al sitului, 
rezultat al implicării actorilor responsabili de administrarea și 
promovarea sitului - de la specialiști la societate civilă și 
administrație locală.

În baza dosarului de candidatură, UNESCO analizează și 
răspunde solicitării. Menționăm că ICOMOS a cerut deja Statului 
Român măsuri speciale de protejare a sitului Roșia Montană, 
amenințat cu dispariția de proiectul minier cu cianuri.
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