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 27 iunie 2007 
Obiect:  Patrimoniul cultural al sitului istoric Roşia Montană 
Referitor la:  Răspunsurile formulate de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) la contestaţiile privind 

Studiul de Impact asupra mediului (SIM) al Proiectului minier Roşia Montană 
  
 
 COMUNICAT DE PRESĂ 

 Autorii  Planului de management al patrimoniului cultural pentru Cnetrul istoric Roşia Montană 
(PM), arhitecţii Virgil Apostol şi Ştefan Bâlici, contestă din nou validitatea Studiului de impact asupra 
mediului al Proiectului minier Roşia Montană (SIM), document care este discutat, începând din 
această săptămână, la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în Comisia de analiză tehnică a 
proiectului. 
 Faţă de răspunsurile formulate de RMGC la contestaţiile privind SIM, autorii au luat din 
nou poziţie, prin scrisoarea deschisă adresată Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile, dl. Attila 
Korodi şi Ministrului Culturii şi Cultelor, dl. Adrian Iorgulescu, în data de 25 iunie a.c.  
  
 Sunt evidenţiate trei aspecte semnificative privitoare la manipularea de către RMGC a 
evaluărilor şi concluziilor referitoare la patrimoniul cultural al sitului Roşia Montană în SIM şi în 
răspunsurile formulate de companie la contestaţiile privitoare la SIM: 

1. Competenţele autorilor SIM – autorii Planului de management al patrimoniului cultural al Centrului 
istoric Roşia Montană sunt singurii specialişti atestaţi în probleme de cercetare, interpretare şi 
evaluare a patrimoniului cultural din întreg colectivul de elaborare a SIM! Concluziile studiului 
realizat de cei doi, incomode faţă de intenţiile companiei miniere, au fost înlăturate sau denaturate de 
colectivul editorial al SIM, sub patronajul RMGC!  

2.  Modificările operate asupra concluziilor PM  

-  o primă categorie de modificări este reprezentată de înlăturarea sistematică din întreaga 
documentaţie a referirilor la peisajul cultural al Roşiei Montane;  

-  rezultatul evaluării – afirmarea valorii excepţionale a sitului – a fost de asemenea cenzurat;  

-  orice referire la pericolul potenţial reprezentat de Proiectul minier asupra patrimoniului cultural al 
Roşiei Montane a fost suprimată! 

3. Evaluările RMGC cu privire la patrimoniul Roşiei Montane se situează în flagrantă contradicţie faţă 
de opiniile comunităţii ştiinţifice internaţionale. Cea mai recentă luare de poziţie a fost exprimată de 
dl. Michael Petzet, preşedintele ICOMOS. Acesta pune în prim plan „valorile naturale, istorice, 
arheologice şi arhitecturale ale sitului, unul dintre cele mai vechi şi cele mai valoroase ansambluri 
miniere din Europa şi din lume (s.n.)”! 

 
Scrisoarea celor doi specialişti este reprodusă în anexă. 
 
dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu, 
Preşedinte al Asociaţiei ARA 


