
60  http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2013-09-3-15504178-0-proiect-acord-rosia-montana.pdf
61  Academia Romana http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0619-ProiectulRosiaMontana-AnalizaAR.pdf
62  http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/incredibil-cat-mai-pot-minti-ponta-sova-rmgc-sau-gabriel-resources-tone-de-contradictii-intre-declaratiile-actele-si-documentele-guvernului-

si-cele-ale-companiei-vezi-foto-si-documente-98111.html
63  http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/jenant-ministerul-culturii-a-pierdut-documente-din-dosarul-afacerii-rosia-montana-daniel-barbu-le-poate-gasi-si-citi-aici-o-alta-lista-incredi-

bila-de-minciuni-guvernamentale-98349.html
64  http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/raportrosia-ASE-2010.pdf
65  http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/Raport_TOTULdespreProiectulRM_site_0.pdf
66  http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0619-ProiectulRosiaMontana-AnalizaAR.pdf
67  http://www.europanostra.org/procedure/

 Argumente pro Argumente contrA

Prin noul acord, RMGC ar urma să[60]:
-  investească 100 milioane $ pentru proiecte de conservare, 

amenajare şi revitalizare a patrimoniului cultural;

-   să continue finanţarea activităţilor de cercetare a  
patrimoniul cultural al Roşiei Montane derulate în  
ultimii 10 ani;

-   să amenajeze pentru vizitare trei zone cu galerii  
romane, medievale şi moderne reprezentative pentru  
toate perioadele istorice şi tehnicile de exploatare 
(Cătălina-Monuleşti, Piatra Corbului şi Jig Văidoaia);

-  să amenajeze un parc arheologic de 18 hectare, pe dealul 
Carpeni, unde s-au descoperit locuinţe din epoca romană;

-  să restaureze monumentului funerar de la Tăul Găuri şi sa 
amenajeze parcul arheologic;

-  să amenajeze un Muzeu al Mineritului la Roşia Montană;

-  să restaureze toate clădirile monument istoric din localitate 
(41 clădiri) şi să restaureze/amenajeze centrul istoric al 
Roşiei Montane (peste 300 case);

-  să organizeze un circuit turistic integrat al tuturor acestor 
situri istorice.

-  Exploatarea periclitează zona arheologică  
Alburnus Maior, o zonă cu semnificativă valoare istorică  
şi culturală[61].

-  Sumele şi documentele avansate de RMGC şi instituţiile 
statului se contrazic. În timp ce RMGC, prin acordul cu 
Guvernul, se angajează să investească 100 milioane $  
în patrimoniul cutlural, într-un document prezentat de 
ministrul delegat pentru Marile proiecte, Dan Şova, 
estimează că statul român ar trebui să cheltuiască 224,2 
milioane $ pentru conservarea patrimoniului, dacă  
proiectul nu se va realiza[62]. Diferenţa ar putea indica fie 
că nu există o estimare corectă şi atentă a costurilor cu 
patrimoniul, fie că RMGC prevede să “salveze” doar o 
parte din patrimoniul cultural[63].

-  Există riscul pierderii caselor de patrimoniu din secolele 
XVIII – XIX, care ar putea să nu reziste exploziilor  
preconizate în proiect[64].

-  Compania a demolat în ultimii ani peste 150 de case  
aflate în proprietatea ei, unele chiar din centrul istoric[65].

-  Situl istoric minier de la Roşia Montana a fost introdus 
recent în Programul “Cele mai periclitate 7 Situri şi  
Monumente din Europa”[66], ceea ce presupune  
asistenţă din partea experţilor Băncii Europene de 
Investiții, ai Băncii Consiliului Europei și ai Europa Nostra 
în implementarea planurilor de salvare şi obţinerea de 
fonduri europene cu acest scop[67].


