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Stimate Domnule Președinte, 

În numele Europa Nostra, federația pan-europeană pentru patrimoniu cultural, dorim să vă transmitem 

felicitările noastre călduroase cu prilejul alegerii în funcția de Președinte al României. Victoria categorică 

pe care ați obținut-o în recentul scrutin prezidențial a dezvăluit atașamentul cetățenilor români față de 

valorile și obiectivele care v-au fundamentat candidatura – integritate, competență, rigoare, dar și 

combaterea corupției – și a inspirat admirație și speranță în Europa întreagă. 

Odată cu începerea mandatului dumneavoastră, inaugurat duminica trecută, vă rugăm să primiți, alături 

de aprecierea noastră cordială, expresia speranței noastre sincere cu privire la stabilirea unei cooperări 

eficiente în domeniul patrimoniului cultural, cu dumneavoastră și cu echipa pe care o conduceți. În acest 

sens, apreciem rezultatele remarcabile pe care le-ați obținut în calitate de Primar al Sibiului, oraș care s-a 

transformat de-a lungul mandatelor dumneavoastră succesive, într-o măsură semnificativă și datorită 

înțelegerii culturii și a patrimoniului ca temelie a dezvoltării durabile. Atenția specială pe care ați acordat-

o culturii și patrimoniului este cel mai bine exprimată prin desemnarea în anul 2007 a orașului Sibiu / 

Hermannstadt drept Capitală Culturală Europeană, alături de Luxemburg. Din acei ani ne amintim cu mare 

plăcere evenimentele din domeniul patrimoniului cultural european găzduite de orașul Sibiu, anume 

Întâlnirea Consiliului Științific al Europa Nostra din anul 2005, împreună cu simpozionul care i-a fost 

asociat, cu tema „Biserici și mănăstiri fortificate”, precum și ediția 2007 a Întâlnirii anuale a 

coordonatorilor naționali pentru Zilele Patrimoniului European, o acțiune comună a Consiliului Europei și 

a Uniunii Europene, pentru care Europa Nostra îndeplinește rolul de Birou de legătură și cu prilejul căreia 

am organizat în cooperare cu Consiliul Europei și cu Ministerul Culturii și Cultelor din România, un atelier 

cu tema „Comunicarea referitoare la patrimoniul cultural”. 

După cum desigur știți, Europa Nostra a fost selectată de Comisia Europeană pentru a-i fi partenerul non-

guvernamental în derularea anuală a Premiilor Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural / Premiile 

Europa Nostra. În acest cadru am avut satisfacția de a oferi prestigioasele noastre premii europene unor 

impresionante și exemplare realizări în domeniul patrimoniului cultural ale unor persoane și organizații 

din România. Aceste realizări premiate plasează țara dumneavoastră între cei mai semnificativi actori pe 

scena patrimoniului european. Permiteți-ne să rememorăm cel mai recent premiu – Marele Premiu la 

categoria Conservare și Premiul Publicului pentru restaurarea exemplară a frescelor Mănăstirii 



Dragomirna. În ultimii ani o serie de alte premii au fost acordate persoanelor și organizațiilor din România: 

Dna. Paraschiva Kovacs (Serviciu Dedicat, Marele Premiu, 2012); Mănăstirea Golia (Conservare, 2012); Dr. 

Hans-Christian Habermann (Serviciu Dedicat, 2011); Muzeul Național Brukenthal, Sibiu (Educație,   

Formare și Conștientizare, 2010); Dl. Șerban Cantacuzino (Serviciu Dedicat, 2008); Centrul de specializare 

în reabilitarea patrimoniului construit, Castelul Bánffy, Bonţida  (Educație, Formare și Conștientizare,  

Marele Premiu, 2008); Mihai Eminescu Trust (Serviciu Dedicat, 2006); Biserica din Deal, Sighișoara 

(Conservare, 2004); Dl. Călin Hoinărescu (Serviciu Dedicat, 2003); Programul de protecție a 

patrimoniului, Rîmetea (Conservare, 1999). 

Concomitent, organizația noastră luptă pentru salvarea patrimoniului cultural, iar în acest domeniu de 

acțiune una dintre campaniile noastre de durată este dedicată salvării Roșiei Montane, excepționalul 

peisajul cultural minier din Munții Apuseni. Urmărim acest caz de mai mulți ani și, în anul 2013, când am 

lansat noul nostru program 7 Most Endangered, derulat în parteneriat cu Institutul Băncii Europene de 

Investiții și cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, am evaluat nominalizarea făcută de 

organizațiile membre din România – Pro Patrimonio, ARA și Alburnus Maior – și am inclus Roșia Montană 

în prima listă a celor mai periclitate monumente și situri ale Europei.i În anul 2014, a doua listă a celor mai 

periclitate 7 monumente a inclus, la nominalizarea Pro Patrimonio, bisericile de lemn din nordul Olteniei 

și sudul Transilvaniei (județele Gorj, Vâlcea, Sibiu și Hunedoara). Principalul scop al programului 7 Most 

Endangered este de a atrage atenția asupra patrimoniului periclitat din Europa și de a mobiliza publicul și 

actorii privați pentru salvarea acestor situri prin proiecte creative, dirijate spre asigurarea dezvoltării 

durabile a regiunilor respective, exact prin utilizarea zestrei lor culturale și naturale ca resursă pentru 

dezvoltarea economică și socială durabilă. 

Stimate Domnule Președinte, vă rugăm să ne permiteți să vă transmitem, chiar de la începutul mandatului 

dumneavoastră, mesajul nostru special privind Roșia Montană. De-a lungul ultimilor ani Europa Nostra s-

a adresat în mod repetat autorităților române cerându-le insistent să salveze Roșia Montană, un loc cu o 

semnificație culturală majoră, și să contureze și implementeze o strategie de dezvoltare pe termen lung, 

sustenabilă, pentru locuitorii, patrimoniul și mediul natural al regiunii. Am sprijinit, alături de alte 

organizații internaționale, cum ar fi ICOMOS, inițiativele organizațiilor românești naționale și locale, de a 

include Roșia Montană în Lista Tentativă a României pentru Patrimoniul Mondial.ii Atitudinea noastră este 

bazată pe pozițiile bine definite și bine documentate adoptate de organizații românești de prestigiu: 

Academia Română, Universitatea Babeș-Bolyai, Ordinul Arhitecților din România, Uniunea Arhitecților din 

România, ARA, Pro Patrimonio, ICOMOS România și altele. În această importantă campanie, Europa 

Nostra și rețeaua sa pan-europeană de ONG-uri dedicate patrimoniului sunt acompaniate de importante 

organizații internaționale, cum ar fi ICOMOS,iii UIA – Uniunea Internațională a Arhitecților, CEA – Consiliul 

European al Arhitecților. Campania Roșia Montană se bucură de asemenea de un vast sprijin profesional, 

exprimat în repetate rânduri de-a lungul ultimei decade. 

Am aflat cu interes, Domnule Președinte, despre dezacordul pe care l-ați exprimat în repetate rânduri față 

de proiectul minier în carieră deschisă propus la Roșia Montană, bazându-vă în mod special pe 

considerente de mediu și sociale. Ați vorbit de asemenea despre participația statului în acest proiect și 

despre distribuirea veniturilor, și ați menționat importanța patrimoniului cultural, în special a galeriilor 

romane. 



Suntem într-adevăr încurajați de poziția dumneavoastră referitoare la Roșia Montană și în special de 

referirea clară la patrimoniul cultural valoros al acestei zone. În acest sens dorim să subliniem că, în 

viziunea noastră, acesta este cel mai puternic argument în favoarea Roșiei Montane, pentru că are valoare 

neschimbătoare în timp. Dacă tehnologiile și cotele de participație sunt singurele argumente împotriva 

proiectului minier propus, în timp acestea se pot schimba, putând conduce în cele din urmă la pornirea 

uriașei exploatări miniere în carieră deschisă, cu consecința inevitabilă a distrugerii patrimoniului cultural 

și natural al zonei. Noi credem, așadar, că viitorul sustenabil al Roșiei Montane poate fi asigurat doar prin 

protejarea patrimoniului său cultural care, dacă este bine întreținut și protejat, nu va face decât să se 

îmbogățească și va deveni o sursă pentru prosperitate economică și socială pentru întreaga regiune și un 

exemplu de urmat în cazuri similare, nu doar în România și în restul Europei. Vă rugăm deci să ne permiteți 

să reiterăm, în acest context, convingerea noastră că Roșia Montană este mai presus de toate un loc al 

patrimoniului cultural – un peisaj cultural, pentru a fi mai preciși – de mare valoare pentru cultura și 

civilizația europeană. Dintre numeroasele rapoarte și evaluări referitoare la valoare Roșiei Montane în 

termeni de patrimoniu cultural, amintim aici recent dezvăluitul raport al arheologilor britanici de la 

universitățile din Oxford și Leicester, care plasează Roșia Montană la nivelul Patrimoniului Mondial.iv 

În încheiere trebuie să ne exprimăm încă o dată îngrijorarea în legătură cu aparentul angajament al 

Guvernului României de a resuscita proiectul minier, exprimat din nou cu doar câteva zile în urmă de 

Ministrul Economiei, la învestitură.v După amplele proteste publice izbucnite cu doar un an în urmă ca 

urmare a aceleiași intenții a guvernului, o astfel de poziție este îngrijorătoare. Poziția publicului, exprimată 

în anul 2013, în apărarea drepturilor constituționale și în sprijinul protejării patrimoniului cultural și a 

mediului, devenită mișcarea supranumită ”Toamna Românească”, a fost un model pentru toți cetățenii 

europeni conștienți și angajați. Credem, așadar, că mesajul exprimat de o mișcare atât de puternică a 

societății civile nu ar trebui ignorat. 

În aceste circumstanțe, credem că o poziție publică fermă și bine argumentată referitoare la valoarea 

acestui sit excepțional, venind din partea dumneavoastră, ca nou Președinte al României, va fi reuși să 

plaseze dezbaterea pe linia pozitivă și promițătoare a patrimoniului cultural și a valorii sale pentru 

societate, în acord cu cele mai recente strategii și direcții ale politicii europene. 

În termeni concreți, vă recomandăm cu insistență, atât dumneavoastră cât și Guvernului României, să 

utilizați fondurile structurale europene disponibile, pentru a finanța mult-așteptatul studiu legitim privind 

o strategie alternativă de dezvoltare a zonei Roșia Montană, care ar asigura un viitor sustenabil și prosper 

pentru societate și pentru mediul întregii regiuni. 

Noi, Europa Nostra, am fi foarte bucuroși să vă asistăm în orice mod ar fi considerat util, considerând vasta 

experiență și angajamentul membrilor noștri. Suntem de asemenea gata să cooperăm cu echipa 

dumneavoastră pentru elaborarea unei noi viziuni și a unui plan de dezvoltare pentru zona Roșiei 

Montane, un pas a cărui necesitate a fost recunoscută în numeroase poziții publice internaționale în 

ultima perioadă, și care este în momentul de față pregătit de organizațiile românești membre ale Europa 

Nostra, cu sprijinul rețelei și al partenerilor noștri. Am fi de asemenea foarte bucuroși să stabilim o 

întâlnire cu echipa dumneavoastră în viitorul apropiat pentru a discuta modalitățile în care am putea 

coopera în cazul Roșia Montană și în chestiuni mai generale referitoare la patrimoniul cultural european 

aflat în România. 



Vă dorim, Domnule Președinte, multe succese în îndeplinirea noilor și dificilelor dumneavoastră 

responsabilități și așteptăm încrezători viitoarea noastră cooperare fructuoasă și dialogul constructiv. 

 

În numele Președintelui nostru, Maestrul Plácido Domingo, 

Cu stimă, 

 

Denis de Kergorlay 

Președinte Executiv 

i Programul 7 Most Endangered:  http://www.europanostra.org/2013-list/ 

ii Poziție exprimată în mai multe scrisori adresate autorităților române și în luări de poziție publice. V. Europa 
Nostra appeals to Romania’s Parliament to opt for an alternative and sustainable development of Rosia 
Montana, Oct. 15, 2013, http://www.europanostra.org/news/383/, sau Rosia Montana: Europa Nostra writes 
to the new government of Romania, Jul. 17, 2012, http://www.europanostra.org/news/268/. 

iii V. cea mai recentă rezoluție, adoptată de a 18-a Adunare Generală, la Florența, în decembrie 2014: Rescue of the 
Roşia Montană mining landscape and promotion of sustainable development model, 
http://www.icomos.ro/pdf/ICOMOS-18GA-RezolutieRosia-Montana.pdf 

iv Statement of Significance. Cârnic Massif (Evaluare a semnificației Masivului Cârnic), Roșia Montană, jud Alba, 

Romania, https://www.academia.edu/4800467/Statement_of_Significance_C%C3%A2rnic_Massif_Ro%C 
5%9Fia_Montan%C7%8E_jud_Alba_Romania și Response to D. Jennings, A Critical Analysis of the Report: 
‘Statement of Significance: Cârnic Massif, Roşia Montană, jud Alba Romania’ by A Wilson, D Mattingly and M 
Dawson (Răspuns la D. Jennings, O analiză critică a raportului „Evaluare a semnificației Masivului Cârnic, Roșia 
Montană, jud Alba, România” de A. Wilson, D. Mattingly și M. Dawson), 
https://www.academia.edu/5475221/Response_to_D._Jennings_A_Critical_Analysis_of_the_R 
eport_Statement_of_Significance_C%C3%A2rnic_Massif_Ro%C5%9Fia_Montan%C4%83_jud_A 
lba_Romania_by_A_Wilson_D_Mattingly_and_M_Dawson. Din primul document cităm următorul paragraf 
(sublinierile aparțin autorilor): 

Analizate împreună, galeriile subterane, peisajul de la suprafață al zonelor de prelucrare, așezările umane, 

amplasamentele de cult și cimitirele, ca și istoria comunităților asociate acestora așa cum reiese din 

documente constituie o cronică extraordinar de amănunțită a exploatării miniere romane, medievale, 

modern-timpurii și din perioada comunistă. Ele constituie un argument puternic pentru a considera minele 

de la Roșia Montană ca fiind de importanță egală cu siturile din lista Patrimoniului Mondial. Dacă sunt 

evaluate pe baza criteriilor de însemnătate ale UNESCO referitoare la valoarea universală excepțională 

(dintre care este suficient sa fie îndeplinit un singur criteriu pentru a face ca un sit să fie eligibil pentru statutul 

de Patrimoniu Mondial), credem că se poate susține că Roșia Montană îndeplinește următoarele criterii: 

(ii) prezinta o succesiune importantă de valori umane, de-a lungul unui interval de timp sau într-o zonă 

culturală a lumii, în domeniul arhitecturii sau tehnologiei, artelor monumentale, urbanismului sau 

peisagisticii;  

(iii) este o mărturie unică sau cel puțin excepțională a unei tradiții culturale sau a unei civilizații care există 

sau care a dispărut; 
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(iv) este un exemplu excepțional de tip de construcție, arhitectură sau ansamblu tehnologic sau peisaj care 

ilustrează o etapă (etape) semnificativă din istoria umanității; 

(v) este un exemplu excepțional de așezare umană tradițională, de utilizare a uscatului sau a mării care este 

reprezentativ pentru o cultură (sau culturi), sau pentru interacțiunea cu mediul în special când acesta a 

devenit vulnerabil sub impactul schimbării ireversibile. 

v Mihai Tudose a spus că doreşte o nouă lege a minelor. Legat de acest lucru, Tudose a afirmat că susţine proiectul 
Roşia Montană, dacă exploatarea se va face în condiţii de securitate, 
http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/Mihai+Tudose+ministrul+pro 
pus+la+Economie+sustine+proiectul+Rosi; New Economy ministers favors Rosia Montana exploitation,  
http://www.romaniajournal.ro/the-new-ponta-govt-gets-the-parliaments-green- light/ 

http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/Mihai+Tudose+ministrul+propus+la+Economie+sustine+proiectul+Rosi
http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/Mihai+Tudose+ministrul+propus+la+Economie+sustine+proiectul+Rosi
http://www.romaniajournal.ro/the-new-ponta-govt-gets-the-parliaments-green-light/
http://www.romaniajournal.ro/the-new-ponta-govt-gets-the-parliaments-green-light/

