
4. Alburnus Maior (România) 
 
În privinţa sitului roman Alburnus Maior de la Roşia Montană, aşezare minieră şi peisaj cultural 
excepţional, ca potenţial sit al Patrimoniului Mondial, 
Cu referire la: 
- Rezoluţia nr. 20 a celei de-a 13-a Adunări Generale a ICOMOS, întrunită la Madrid, Spania, 
- Rezoluţia celei de-a 14-a Adunări Generale Extraordinare a ICOMOS, întrunită la Cascada 
Victoria, Zimbabwe 
- Rezoluţia Conferinţei ICOMOS desfăşurată la Pécs, Ungaria, între 22 şi 27 mai 2004, 
- Declaraţia ICAHM în legătură cu proiectul minier Roşia Montană, adoptată la Lyon, Franţa, la 
Conferinţa Asociaţiei Arheologice Europene, în 9 septembrie 2004, 
- Rezoluţia celei de 15-a Adunări Generale a ICOMOS, întrunită la Xi’an, China, în octombrie 2005, 
- Rezoluţia celui de-al 23-lea Congres Mondial al UIA, desfăşurat la Torino, Italia, în 2008 
 
şi 
 
Luând în considerare: 
- Declaraţiile oficiale ale Academiei Române, ale cultelor religioase implicate şi cele ale 
organizaţiilor profesionale, cum ar fi Consiliul European al Arhitecţilor şi Ordinul Arhitecţilor din 
România, 
- Faptul că Ministerul Mediului şi al Dezvoltării Durabile al României a întrerupt procedura de 
acordare a licenţei pentru proiectul minier şi a suspendat procedura de evaluare a studiului de 
impact asupra mediului înaintat de Roşia Montană Gold Corporation, 
- Decizii recente irevocabile ale justiţiei române care au anulat un certificat de descărcare 
arheologică privitor la Masivul Cârnic şi, de asemenea, au confirmat ilegalitatea documentaţiilor de 
urbanism de la Roşia Montană, 
şi, de asemenea, 
- Informaţii recente privind paşi întreprinşi pentru pornirea operaţiunilor miniere la Roşia Montană 
şi ameninţări similare la adresa patrimoniului arheologic, arhitectural şi istoric al peisajului cultural 
al Munţilor Apuseni, 
 
A 16-a Adunare Generală a ICOMOS, întrunită la Quebec, Canada, în octombrie 2008 decide: 
- Să îşi reafirme îngrijorarea profundă cu privire la operaţiunile miniere planificate care au 
provocat şi ameninţă să provoace în continuare distrugerea sitului arheologic Alburnus Maior de la 
Roşia Montană, România, şi a împrejurimilor sale, 
- Să solicite intervenţia urgentă a autorităţilor naţionale pentru a asigura protejarea 
corespunzătoare a sitului, 
- Să încurajeze continuarea investigării semnificaţiei sitului ca peisaj cultural şi a patrimoniului său 
arheologic, arhitectural şi etnografic, împreună cu valorile spirituale, în contextul patrimoniului 
cultural european şi mondial 
şi 
Îşi exprimă încă o dată dorinţa de a colabora cu autorităţile române şi cu alte organizaţii pentru a 
îndeplini aceste acţiuni şi solicită implicarea Comitetelor Ştiinţifice Internaţionale relevante ale 
ICOMOS şi ale UNESCO în acest scop. 
 


