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PARTEA I – DATE ŞI INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL  

 

1. INTRODUCERE 

Ţinând cont de caracteristicile specifice ale proiectului minier propus de Gabriel Resources prin Roşia 

Montană Gold Corporation, a fost întocmită o cerere de aprobare pentru deschiderea unei exploatări 

aurifere în carieră deschisă la Roşia Montană, localitate situată în judeţul Alba, Transilvania, România. 

Procedura de aprobare a acesteia a necesitat efectuarea unui studiu de evaluare a impactului asupra 

mediului, în conformitate cu principiile directoare ale legislaţiei de referinţă din cadrul UE. Astfel, 

Declaraţia de mediu şi Planurile de management auxiliare conţin propuneri pentru un amplu set de 

politici pentru atenuarea potenţialului impact negativ determinat de realizarea proiectului minier şi 

lucrările aferente acestuia, precum şi o serie amplă de măsuri şi lucrări pro-active de salvgardare, 

valorificare şi gestionare a bunurilor de patrimoniu arheologic din acest areal, rezultatele directe ale 

acestora depăşind considerabil cadrul determinat de simpla atenuare a impactului potenţial al minei 

asupra acestora. Aceasta consituie o dovadă certă a politicii responsabile adoptate şi implementate în 

această chestiune de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC). 

Până în prezent au fost realizate un număr semnificativ de lucrări de cercetare arheologică de salvare şi 

preventive, respectiv de conservare a patrimoniului de acest fel, iar suprafeţe întinse de teren din cadrul 

amprentei proiectului industrial au fost investigate şi supuse deja procedurii de descărcare de sarcină 

arheologică, potrivit legislaţiei româneşti de referinţă. Cercetările arheologice de salvare şi preventive din 

perioada anilor 2001–2007 au fost efectuate pentru documentarea condiţiilor iniţiale privind patrimoniul 

arheologic din zona Roşia Montană în vederea întocmirii studiilor din cadrul procedurii de evaluare a 

impactului de mediu (EIM). După o primă etapă de evaluare din anii 1999–2000, în perioada 2001–2003 

s-a desfăşurat o primă parte a cercetărilor arheologice de salvare, pentru ca din anul 2004 şi până în anul 

2007 acestea să aibă un caracter preventiv. Acest întreg proces de cercetare arheologică s-a subsumat pe 

de o parte conceptului de ―salvgardare prin înregistrare‖, dar în acelaşi timp a condus la delimitarea unor 

zone pentru care s-a decis conservarea in situ a elementelor de patrimoniu arheologic, astfel că amprenta 

proiectului minier a suferit modificări în această perioadă. În acelaşi timp cercetarea arheologică de 

salvare şi preventivă a oferit argumentele de ordin ştiinţific în baza cărora s-a procedat la elaborarea 

documentaţiilor de urbanism pentru instituirea legală a zonelor protejate. Acest demers complex, cu 

caracter de unicat până în acest moment în România din perspectiva formulării şi implementării unui plan 

de management pentru patrimoniul arheologic al unei zone, a fost supus unor constrângeri de ordin 

obiectiv dictate de: 

 adoptarea, începând cu anul 2000, unui set de acte legislative referitoare la protejarea patrimoniului 

arheologic şi actualizarea constantă a acestuia pe parcursul întregului deceniu pentru armonizarea 

cu cadrul legislativ de referinţă aplicabil în statele membre UE; 

 adoptarea, începând cu anul 2000, unui set de acte legislative referitoare la protejarea mediului şi 

actualizarea constantă a acestuia pe parcursul întregului deceniu pentru armonizarea cu cadrul 

legislativ de referinţă aplicabil în statele membre UE; 

 aplicarea pentru prima dată a procedurii de descărcare de sarcină arheologică pentru un proiect 

industrial de amploare; 

 aplicarea pentru prima dată a procedurii de evaluare a impactului de mediu pentru un proiect 

industrial de amploare, susceptibil să determine un impact asupra patrimoniului cultural; 

 accesul restrictiv pentru cercetare în anumite zone, determinat fie de tipul de proprietate, fie de 

categoria de folosinţă a terenului. 

Dincolo de aceste aspecte, trebuie subliniat de la bun început faptul că suprafeţe importante din teritoriul 

pe care urmează să fie dezvoltat proiectul minier sunt acoperite de cantităţi considerabile de deşeuri 

miniere istorice (în special halde), pe cale de consecinţă fiind inaccesibile în etapa de pre-construcţie 
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pentru efectuarea de cercetări arheologice (Planșa 4a – Localizarea secțiunilor arheologice în relație cu 

zonele inacsesibile pentru cercetare – planșă extrasă din EIM). În acelaşi timp, în cazul galeriilor 

subterane accesul este restricţionat din considerente de siguranţă, pentru cercetarea acestora fiind necesară 

îndepărtarea unor uriaşe cantităţi de rambleu din diverse perioade istorice.  

Toţi aceşti factori au creat premisele pentru ca în unele zone (de suprafaţă şi de subteran) unde au fost 

efectuate deja cercetări arheologice de salvare şi preventive să existe încă posibilitatea ca în timpul 

activităţilor şi lucrărilor de construire şi exploatare să fie descoperite alte vestigii arheologice. Trebuie 

însă subliniat că în baza rezultatelor campaniilor precedente de cercetare arheologică din acest areal, a 

fost luat în considerare faptul că salvgardarea acestor vestigii arheologice potenţiale poate fi gestionată 

prin două proceduri complementare şi anume: 

 supravegherea arheologică (procedură prevăzută de legislaţia naţională de referinţă, dar şi în cea 

internaţională; implementare în contextul operațiunilor miniere – deschidere cariere, mutare halde 

de steril); 

 managementul descoperirilor întâmplătoare (procedură definită de legislaţia internaţională 

referitoare la evaluarea impactului de mediu; implementare în contextul operațiunilor miniere – 

deschidere cariere, mutare halde de steril)). 

În acest context, în cadrul măsurilor specifice de atenuare a impactului de mediu a devenit necesară 

elaborarea şi implementarea unei proceduri specifice reprezentată de Protocolul pentru descoperirile 

întâmplătoare (PPDI) de natură arheologică. Pe cale de consecinţă, acest demers determină 

implementarea —în premieră în România— a unui mecanism complex care să permită evitarea oricăror 

pierderi ireversibile a unor structuri de patrimoniu arheologic prin înregistratarea în mod adecvat a 

amplasamentului şi caracteristicilor acestor vestigii arheologice, dar şi recuperarea bunurilor culturale 

mobile ce pot exista în aceste contexte arheologice, toate lucrările de acest fel fiind prevăzute ca parte a 

lucrărilor tehnice de proiectare şi preconstrucţie aferente activităţilor de exploatare propriu-zisă a minei.  

Astfel acest document se înscrie în cadrul măsurilor pro-active de gestionare a problematicii de 

patrimoniu în cadrul proiectului minier propus de compania Roşia Montană Gold Corporation şi 

constituie un angajament public al acesteia în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă. În acelaşi timp, la 

finalizarea procedurii de evaluare a impactului de mediu, PPDI va deveni un document cunoscut tuturor 

deţinătorilor de interese în legătură cu patrimoniul arheologic din zona Roşia Montană, constituind în 

acelaşi timp un manual de bună practică utilizat atât de firmele contractoare care vor realiza lucrări 

tehnice de proiectare şi construire aferente activităţii de exploatare, de Departamentul de Patrimoniu al 

RMGC şi —nu în ultimul rând— de echipele independente de arheologi care vor asigura expertiza 

necesară în etapele subsecvente ale proiectului minier, astfel încât toate aceste părţi să opereze în baza 

unei proceduri agreate şi implementate de comun acord.  

Dintr-o asemenea perspectivă, PPDI cuprinde 4 secţiuni specifice după cum urmează: 

 Partea I  – cuprinde date şi informaţii generale care definesc necesitatea adoptării, principiile 

directoare şi domeniul de aplicabilitate, respectiv scopul şi obiectivele PPDI; 

 Partea II-a – secţiune specifică referitoare la principiile generale pentru elaborarea Manualului 

operaţional de implementare a PPDI pentru perimetre de suprafaţă din amprenta 

proiectului minier Roşia Montană (document ce va fi redactat la finalul etapei de 

autorizare a proiectului prin procedura EIM); 

 Partea III-a – secţiune specifică referitoare la principiile generale pentru elaborarea Manualului 

operaţional de implementare a PPDI pentru perimetre de subteran din amprenta 

proiectului minier Roşia Montană (document ce va fi redactat la finalul etapei de 

autorizare a proiectului prin procedura EIM); 

 Partea IV-a – cuprinde anexe cartografice şi de ilustraţie, referinţe bibliografice, inclusiv lista 

principalelor reglementări legislative şi de bună practică din UE şi România. 
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2. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL PENTRU PROCEDURA DE 

DESCĂRCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ ŞI IMPLEMENTAREA PPDI 

Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior (PNC – AM), iniţiat în primăvara anului 2001 de către 

Ministerul Culturii şi Cultelor, în contextul propunerii Proiectului de exploatare Roşia Montană a vizat 

efectuarea de ample studii şi cercetări arheologice, arhitecturale, istorice şi etnografice necesare pentru 

salvgardarea patrimoniului cultural al acestei regiuni, prin evaluarea şi cercetarea acestuia. Acest program 

de cercetare a fost finanţat de RMGC, conform O.G. nr. 43/2000 cu modificările ulterioare, fiind 

suspendat de către Ministerul Culturii şi Cultelor în toamna anului 2006. 

 

Componenta de cercetare arheologică din cadrul PNC – AM s-a subsumat conceptului de „arheologie de 

salvare‖ şi ulterior celui de „arheologie preventivă‖ (rescue archaeology/preventive archaeology), în 

sensul desfăşurării unei cercetări ample —desfăşurate în primul rând sub costrângerea timpului— menite 

să evite orice pierdere ireversibilă a vestigiilor arheologice (bunuri mobile sau imobile) şi a datelor de 

context ale acestora înainte de începerea fazei de construire a proiectului minier. Aceasta, ca de altfel 

întreaga strategie culturală elaborată prin cooperarea constantă a unor colective de specialişti în domeniu, 

din ţară şi străinătate cu compania, a fost implementată conform prevederilor specifice ale legislaţiei 

naţionale de referinţă în domeniu: 

 Legea nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a 

– zone protejate; 

 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniu cultural naţional mobil, cu modificările 

ulterioare; 

 O.G. nr. 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, completată prin Legea nr. 378/2001, 

Legea nr. 462/2003 şi Legea nr. 258/2006 cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, completată prin Legea nr. 259/2006 

cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 311/2003 a muzee şi colecţii publice, cu modificările ulterioare. 

 

De asemenea au fost avute în vedere o serie de reglementări internaţionale în domeniu, precum: 

 Convenţia europeană privind patrimoniul arheologic (Convenţia Malta sau Convenţia Valletta, 1992) 

 Recomandările UNESCO – ICOMOS (1964, 1990) cu privire la patrimoniul arheologic; 

 Politica operaţională a Băncii Mondiale nr. 11.03, respectiv Politica operaţională a Băncii 

Mondiale nr. 4.11; 

 Principiile Equator. 

Pornind de la toate aceste prevederi legislative, intenţia declarată a RMGC a fost şi este să asigure 

condiţiile necesare pentru cercetarea, înregistrarea, salvgardarea şi punerea în valoare —în scop ştiinţific 

şi interes public— a patrimoniului cultural de la Roşia Montană, conform celor stipulate de O.G. nr. 

43/2000 (cu modificările ulterioare) privind protecţia patrimoniului arheologic, respectiv de Legea nr. 

422/2001 privind monumentele istorice (cu modificările ulterioare). 
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În primul deceniu după 1990, în ciuda schimbărilor social-politice survenite nu s-a avut în vedere 

adoptarea unui set de măsuri juridice în domeniul patrimoniului cultural, cu câteva excepţii legate de 

monumente istorice, vidul legislativ constituind regula. Totuşi, în a doua jumătatea a deceniului trecut, 

România semna în 1996 Convenţia Malta, aceasta fiind ratificată de Parlament un an mai târziu, iar din 

punct de vedere juridic prevederile sale intrând în vigoare abia în 1998. Pornind de la acest cadru general, 

în contextul procesului complex de aderare a României la UE, la începutul anului 2000 a fost adoptată 

prima reglementare juridică în domeniul protejării patrimoniului arheologic, respectiv O.G. nr. 43/2000. 

Acest act a introdus, pentru prima dată după 1989, o serie de chestiuni de primă importanţă (precum 

regimul de autorizare a săpăturilor arheologice şi clasificarea acestora, definirea principalelor organisme 

cu rol în protejarea patrimoniului arheologic şi atribuţiile specifice ale acestora etc.), dar cea mai 

importantă prevedere era cea referitoare la obligativitatea investitorului de a suporta integral costurile 

unor cercetări arheologice de salvare ocazionate de lucrări de construire, fie ele realizate din fonduri 

publice sau private. Astfel această hotărâre de guvern introducea un concept fundamental nou, anume cel 

de descărcare de sarcină arheologică, procedură considerată necesară în contextul unor astfel de lucrări, 

dar fără echivalent direct în legislaţia europeană sau a altor ţări europene. În cea mai mare parte cadrul 

schiţat de acest prim act legislativ a rămas nemodificat până astăzi, în ciuda unor amendări succesive prin 

care ordonanţa a căpătat putere de lege; principalele repere cronologice şi de modificare de conţinut au 

fost: Legea nr. 378/2001, Legea nr. 462/2003 (introduce noţiunea şi definirea cercetărilor arheologice 

preventive), Legea nr. 258/2006 (aduce referiri legate de principiul conservării integrate, realizarea de 

lucrări arheologice specifice în contextul evaluării impactului de mediu, dar şi cele legate de aplicarea 

Standardelor şi procedurilor arheologice). În afara acestor legi, cadrul juridic de referinţă aplicabil 

domeniului protejării patrimoniului arheologic şi implicit cercetării arheologice de salvare/preventive a 

fost permanent completat, aproape în fiecare an în intervalul 2000–2008, prin Ordine ale Ministrului 

Culturii şi Cultelor. În ceea ce priveşte strict cercetarea arheologică de salvare/preventivă au o deosebită 

relevanţă două dintre aceste ordine şi anume: O.M.M.C. nr. 2392/2004 privind Standardele şi procedurile 

arheologice şi O.M.C.C. nr. 2518/2007 privind metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de 

sarcină arheologică, act care însă nu aduce în fapt modificări majore faţă de prevederile Legii nr. 

258/2006.  

O chestiune de interes se referă la gradul de protecţie juridică acordat în temeiul legii unor elemente şi 

structuri de patrimoniu cultural din zona de referinţă. Începând cu perioada anilor 1991–1992 a fost 

elaborată o nouă versiune, constant actualizată, a Listei Monumentelor Istorice de către Comisia 

Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice (CNMASI), devenită din 1995 Comisia 

Naţională a Monumentelor Istorice (CNMI), în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Culturii; acest document a rămas în stadiul de proiect pentru mai bine de un deceniu (vezi 

detalii la http://www.cimec.ro/Resurse/Patrimoniu/listaMonIst.htm). Practic, ultima listă oficială a 

monumentelor —elaborată pentru teritoriul României— data din 1955, dar aceasta a fost abrogată în 

1990, iar în acest context a fost iniţiată întocmirea unei alte liste, care totuşi a cuprins mult timp 

numeroase erori şi inadvertenţe. Totuşi, această listă —alcătuită începând cu anii 1991–1992— nu a fost 

publicată în Monitorul Oficial şi pe cale de consecinţă caracterul ei nu a fost propriu-zis unul oficial. 

Statutul acestei liste a fost parţial clarificat odată cu apariţia Legii nr. 422/2001, astfel lista din 1992 

devenind un document provizoriu de referinţă limitată, putând fi luat în consideraţie cu caracter indicativ, 

dar pentru o perioadă de maximum trei ani de la data intrării în vigoare a legii amintite. În acest context, 

în perioada 2001–2004 s-a procedat la reverificarea şi actualizarea datelor, respectiv elaborarea noii Liste 

a Monumentelor Istorice, document ce a căpătat caracter oficial prin publicarea Ordinului Ministrului 

Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 în Monitorul Oficial nr. 646/2004.  

Desigur acest aspect a fost necesar să fie corelat cu activitatea de amenajare a teritoriului, care reprezintă 

principalul cadru, instrument şi mecanism de aplicare şi respectare în teritoriu a prevederilor de protecţie 

specifică a patrimoniului cultural naţional. În acest sens, începând cu anul 2000, prin Legea nr. 5/2000 s-

au pus bazele unui cadru legal adecvat pentru stabilirea zonelor de protecţie aferente monumentelor 

istorice, precum şi a zonelor protejate ale acestora prin elaborarea şi avizarea documentaţiilor şi studiilor 

de specialitate parte integrantă a documentaţiilor de urbanism.  

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III-a – 

Zone protejate, reglementează astfel principiile directoare referitoare la modul de protejare al teritoriilor 

deţinătoare de bunuri de patrimoniu cultural construit şi anume, prin instituirea de zone protejate, ceea ce 

http://www.cimec.ro/Resurse/Patrimoniu/listaMonIst.htm
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presupune un mod controlat de intervenţie. Coroborat cu cele precizate anterior, delimitarea zonelor de 

protecţie aferente monumentelor istorice, conform Legii nr. 422/2001 se face pe baza unor studii de 

specialitate iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organismele teritoriale de 

specialitate ale Direcţiei Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii şi Cultelor. Până la definitivarea 

unor asemenea studii, care vor fi integrate în documentaţiile de urbanism (în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 453/2001 (art. 7), autorizarea lucrărilor de construcţie în vecinătatea monumentelor istorice, va 

respecta prevederile Legii nr. 422/2001 (art. 59) privind măsurile ce se impun în vederea protejării 

bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu. 

Toată această situaţie survenită vreme de peste un deceniu, în fapt un hiatus major în ceea ce priveşte 

legislaţia referitoare la protejarea patrimoniului, în special a celui arheologic şi corelarea acestui domeniu 

cu procedurile de autorizare prevăzute de legislaţia de urbanism şi, mai recent, de cea de mediu, a 

determinat în mod obiectiv evoluţia proiectului minier Roşia Montană. Toate acestea sunt cumva 

explicabile dacă se ţine cont de faptul că România a cunoscut transformări complexe după 1989, astfel că 

în anul 2000 se încheia un întreg deceniu dinamic în planul unor schimbări profunde de ordin politic, 

social, economic. De asemenea, tot în aceeaşi perioadă au apărut o serie de reglementări legislative în 

domeniul amenajării teritoriului (PATN/III - Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a 

– Zone protejate, 2000, aprobată prin Legea nr. 5/2000), care făceau referire implicit şi la valorile de 

patrimoniu cultural din zona Roşia Montană (PATN/III - Planul de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea a III-a – zone protejate aprobată prin Legea nr. 5/2000 (publicată în M.Of. nr. 152 din 12.04. 

2000), Anexa 3, secţiunea g – Ansambluri urbane / poz. g)3, secţiunea l – arhitectură industrială; 

amenajări căi de comunicaţie / poz. l)1.), secţiunea m – monumente de arhitectură populară, locuinţe 

săteşti / poz. m)2.), în baza lor fiind schiţate planurile viitoare de dezvoltare ale localităţii (Plan de 

amenajare a teritoriului judeţului Alba, reactualizarea şi corelarea PATJ existent cu secţiunile PATN 

aprobate, proiect nr. 4406/2000 și PUG 2002 ce desemnează zone protejate și zone industriale, elaborat 

de S.C. PROIECT ALBA S.A.). 

Prin urmare trebuie subliniat că dezvoltarea proiectului minier Roşia Montană s-a făcut în paralel cu o 

serie întreagă de noi măsuri legislative substanţial modificate şi actualizate într-o perioadă de 15 ani, acest 

aspect constituind un factor obiectiv în ceea ce priveşte reconsiderarea constantă a caracteristicilor 

proiectului. Nu în ultimul rând, strategiile şi mecanismele avute în vedere de RMGC prin consultarea şi 

colaborarea cu specialişti în domeniu au luat în calcul şi o serie întreagă de acte normative ce 

reglementează domeniul protecţiei mediului. Se poate astfel spune că problematica protejării 

patrimoniului arheologic din zona Roşia Montană în contextul opţiunii de dezvoltare a proiectului minier 

se subsumează conceptului de ―conservare integrată‖, determinat de cele trei seturi principale  de 

reglementări juridice aplicabile în acest moment în România şi anume: 

 legislaţia de protejare a patrimoniului cultural; 

 legislaţia de urbanism; 

 legislaţia de mediu. 

În acest context, ca parte a procedurii de evaluare a impactului de mediu, principalele repere avute în 

vedere în contextual elaborării planurilor de management pentru patrimoniul cultural din zona Roşia 

Montană au fost determinate de datele din cadrul studiilor de condiţii iniţiale cu privire la siturile 

arheologice şi monumentele istorice din acest areal. Dintr-o atare perspectivă, PPDI este parte a unui set 

de măsuri de atenuare a impactului de mediu, definind şi detaliind o procedură suplimentară menită să 

implementeze un instrument eficient care să asigure salvgardarea patrimoniului arheologic din zona Roşia 

Montană în contextul dezvoltării proiectului minier, potrivit conceptului de salvgardare prin înregistrare. 
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3. SUMAR AL STUDIULUI DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI ŞI AL 

DOCUMENTAŢIILOR PRIVITOARE LA PATRIMONIUL CULTURAL 

Înainte de iniţierea propunerilor curente de exploatare, Roşia Montană era deja bine-cunoscută în cadrul 

arheologiei epocii romane datorită descoperirii, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi până în anii ’80 ai 

secolului trecut, unui număr de peste 70 de piese epigrafice şi fragmente arhitectonice antice, dar mai ales 

a tăbliţelor cerate, artefacte aparte găsite fortuit prin re-exploatarea unor vechi galerii de mină între anii 

1785–1855 (toate aceste descoperiri fiind prezentate în studiul de impact asupra mediului, în continuare 

abreviat SIM). Toate aceste descoperiri s-au constituit treptat drept dovezi pentru identificarea acestei 

zone ca având un potenţial arheologic important, însă cu toate acestea ele nu au determinat efectuarea 

unor cercetări arheologice, în adevăratul sens al cuvântului, înainte de anul 2000. Singura excepţie a fost 

reprezentată de o cercetare de salvare într-o zonă foarte restrânsă, realizată la mijlocul anilor ’80, fără însă 

a fi urmată de vreo altă investigaţie de teren coerentă (vezi Wollmann 1996, prezentat în EIM). 

Propunerile pentru modernizarea şi extinderea exploatării miniere aurifere deja existentă în zonă, prin 

lărgirea carierelor deschise aici începând cu anul 1970, au creat premisele pentru schimbarea situaţiei 

referitoare la cercetarea patrimoniului arheologic de la Roşia Montană. Pornind de la noul cadru legislativ 

intrat în vigoare în anul 2000, a fost demarată o primă etapă de evaluare a potenţialului arheologic din 

acest perimetru, iar în baza concluziilor preliminare ale acesteia, în 2001 a fost instituit Programul 

Naţional de Cercetare “Alburnus Maior” (în continuare abreviat PNC – AM), Alburnus Maior fiind un 

vechi toponim care —cel mai probabil— desemna zona Roşiei Montane în antichitate. Obiectivul 

prioritar al programului de cercetare, instituit de Ministerul Culturii şi Cultelor şi finanţat de către RMGC, 

a fost lărgirea sferei cunoaşterii asupra zonei din punct de vedere arheologic, istoric, etnografic, 

arhitectural şi referitoare la elementele de patrimoniu imaterial. Acesta a inclus participarea unui număr 

mare de instituţii cu expertiză în domeniul patrimoniului cultural care au efectuat cercetări şi investigaţii 

pluridisciplinare, axate pe mai multe teme specifice. Principalele componete ale PNC – AM sunt 

prezentate pe scurt, în cele ce urmează. 

 Sub-programul de cercetare arheologică – a cuprins două proiecte, respectiv  

 Proiectul de cercetare arheologică de salvare şi preventivă de suprafaţă 

 Proiectul de cercetare arheologică de salvare şi preventivă de subteran (sau de 

arheologie minieră)  

 Sub-programul de cercetare urbanistică şi de arhitectură; 

 Sub-programul de cercetare etnografică; 

 Sub-programul de cercetare pentru istorie orală; 

 Proiectul de inventariere şi evidenţă a bisericilor şi cimitirelor. 

Toate cercetările arheologice cu caracter de evaluare, salvare sau preventive desfăşurate la Roşia Montană 

începând cu anul 2000 şi până în prezent au fost realizate astfel în cadrul unui program complex de 

cercetare, fiind emise de către Ministreul Culturii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

autorizaţii de cercetare arheologică de salvare sau preventivă, respectiv autorizaţii de evaluare de teren 

sau de supraveghere. 

Cercetările de arheologie preventivă s-au derulat cu participarea unui număr mare de arheologi experţi şi 

specialişti, din cadrul unor instituţii de profil din subordinea  Ministerului Culturii şi Cultelor — muzeele 

de istorie de rang naţional din Bucureşti şi Cluj, dar şi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 

(Bucureşti), Academiei Române — institutele de cercetare în domeniul arheologiei de la Bucureşti şi 

Cluj, respectiv ale Ministerul Educaţiei şi Cercetării — Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, şi 

nu în ultimul rând din cadrul muzeelor judeţene de istorie din Alba Iulia şi Deva. Cercetarea arheologică 

specifică domeniului arheologiei miniere —domeniu pentru care nu există expertiză de specialitate în 

România— a fost efectuată de către Universitatea Toulouse 2 Le Mirail, Laboratorul UTAH (Franţa). 
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În ansamblu, derularea Programului Naţional de Cercetare “Alburnus Maior” a implicat participarea 

următoarelor instituţii: 

 Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti (MNIR) – coordonatorul programului, 

cercetări arheologice de salvare şi preventive, studii interdisciplinare, restaurarea patrimoniului 

mobil (2001–2006, 2007**) 

 Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia (MNUAI) – cercetări arheologice de salvare şi preventive, 

restaurarea patrimoniului mobil (2000*, 2001–2006, 2007**) 

 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca – cercetări arheologice de salvare şi 

preventive, restaurarea patrimoniului mobil (2001–2006, 2007**) 

 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva – cercetări arheologice de salvare şi preventive, 

restaurarea patrimoniului mobil (2001–2006, 2007**) 

 Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti (IAB) – cercetări 

arheologice de salvare şi preventive (2001–2004) 

 Institutul Naţional pentru Monumente Istorice, Bucureşti – cercetări arheologice de salvare şi 

preventive, studii de arhitectură (2001–2004) 

 Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj Napoca – cercetării 

arheologice de salvare şi preventive (2001–2006, 2007**) 

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie – cercetări arheologice de salvare şi preventive 

(2002–2005) 

 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău – cercetări arheologice de salvare (2001) 

 Laboratorul TRACES (Laboratoire des Travaux et Recherches Archéologiques sur les 

Cultures, les Espaces et les Sociétés), fost UTAH (Unité Toulousaine d’Archéologie et 

Histoire), Universitatea Toulouse 2 Le Mirail, CNRS UMR 5608, Franţa – arheologie minieră, 

topografie subterană şi modelare 3D, cercetări arheologice-metalurgice, cercetări paleologice-de 

mediu (1999–2000*, 2001–2006, 2007**) 

 Universitatea Tehnică din München, Germania – studii de geologie şi mineralogie, analize fizice 

şi chimice (2001–2002) 

 Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi Geologie (UBB) – studii 

de geologie, mineralogie, petrografie (1999–2000*, 2001–2006, 2007**) 

 Centre National de Recherche Scientifique, Franţa (CNRS) – fotogrammetrie, fotografie aeriană 

şi interpretare fotografică (2004) 

 Complexul Muzeal Bucovina, Suceava – restaurare obiecte de lemn (2001–2002) 

 Institutul de Memorie Culturală (CIMEC), Bucureşti – administratorul bazei de date şi arhivei 

digitale a programului (2001–2004) 

 Centrul Român de Utilizare a Teledetecţiei în Agricultură, Bucureşti (CRUTA) – topografie şi 

cartare digitală, GIS şi modelare 3D (2002–2006, 2007**) 

 Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli Alba 

Iulia, redenumit din 2004 drept IAS – Institutul de Arheologie Sistemică – topografie 

arheologică, cartare digitală şi studii geofizice (2002–2006) 
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 Centrul de Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii şi Muzeul 

Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucureşti – pentru studii etnografice şi etnologice (2001–

2004) 

 S.C. OPUS – Atelier de Arhitectură S.R.L. Bucureşti – evaluare arhitecturală, fişe de inventar 

pentru clădirile istorice, documentaţii pentru restaurarea monumentului funerar circular roman de la 

Tău Găuri şi alte clădiri istorice (2001–2006) 

 Studii geofizice realizate de Institutul Naţional de Geologie Marincă şi Geo-Ecologie, S.C. Gei-

PROSECO S.R.L., S.C. Intel91 S.R.L. şi S.C. NHN – EcoInvest S.R.L. (2003–2004) 

 S.C. INTERGIS S.R.L. Bucureşti – fotogrammetrie şi aerofotografie (2004) 

 S.C. Doris Art. S.R.L. Bucureşti – restaurare elemente de piatră (în cadrul incintei funerare Tău 

Găuri) (2003–2004) 

* - instituţie participantă la etapa de evaluare preliminară din anii 1999–2000 (pentru suprafaţă numai 

anul 2000) 

** - instituţie participantă la etapa a II-a de cercetare arheologică preventivă desfăşurată sub egida 

Programului de Cercetare Interdisciplinară “Auraria Daco-romana” 

 

4. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ŞI REZULTATE ALE 

PROGRAMULUI NAŢIONAL DE CERCETARE “ALBURNUS MAIOR” (2000–

2006) 

În cursul anului 2000, în contextul în care RMGC şi-a formulat public intenţiile de reluare şi extindere a 

exploatărilor miniere în zona Roşia Montană, a fost efectuat —la solicitarea acestuia— un studiu de 

evaluare a patrimoniului arheologic şi arhitectural, coordonat de către Centrul de Proiectare pentru 

Patrimoniul Cultural Naţional (CPPCN), devenit din 2002 Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 

(în prezent reorganizat din 2009 în cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului)  şi realizat în colaborare 

cu Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, şi UTAH (Unité Toulousaine d’Archéologie et Histoire), 

Universitatea Toulouse 2 Le Mirail, CNRS UMR 5608, Franţa. Scopul principal urmărit de acest 

diagnostic arheologic şi de inventarul topografic al siturilor arheologice din zonă a fost identificarea 

acestora în perimetrul comunei, ţinând cont de informaţiile cunoscute anterior —adesea incerte— cu 

privire la localizarea descoperirilor. Printre concluziile acestui studiu se menţionau următoarele: 

 mare parte a siturilor de epocă romană, atât exploatări romane de suprafaţă sau subterane, cât 

şi aşezări, necropole sau arii sacre este definitiv pierdută, prin distrugerea de către lucrările 

miniere moderne şi contemporane; 

 zone întinse din cuprinsul actualei localităţi sunt acoperite de halde de steril sau ocupate de 

instalaţii industriale; 

 intravilanul actualei localităţi suprapune (şi foarte probabil a distrus) o serie de situri 

arheologice; 

 până în anul 2000 zona Roşia Montană a fost practic necercetată din punct de vedere 

arheologic. 

Rezultatele preliminare ale primelor sondaje arheologice propriu-zise de la Roşia Montană au fost 

publicate curând după finalizarea studiului de diagnostic. Pe lângă studiile de inventariere a patrimoniului 

arhitectonic, unul dintre obiectivele acestui studiu de diagnostic a fost şi evaluarea potenţialului 

arheologic. 
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În ceea ce priveşte cercetările de arheologie minieră, de subteran, acestea au reprezentat o premieră pentru 

arheologia românească. Astfel între anii 1999 şi 2000 a fost efectuat un amplu studiu de diagnostic şi 

prospectare a reţelelor de galerii din masivele Cetate, Cârnic, Cârnicel, Jig-Văidoaia, Ţarina, Orlea. 

Principalele concluzii ale acestui diagnostic preliminar, elaborat sub coordonarea dr. Beatrice Cauuet, au 

fost următoarele: 

 aceste vestigii (galerii) sunt în cea mai mare parte desfigurate de lucrările moderne; 

 extensia şi relativa repetitivitate a unor tipuri de arhitectură a exploatărilor miniere nu 

justifică voinţa de a le conserva în întregime; 

 costurile lucrărilor de conservare în situaţia unui spaţiu minier subteran de foarte mare 

întindere sunt un element important de luat în considerare; 

 distrugerea după studiul ştiinţific a părţilor superioare ale zăcământului va permite 

descoperirea şi, în final, accesul pentru continuarea studiului ştiinţific în nivelurile inferioare, 

iar faptul că acestea sunt inaccesibile în prezent face să crească posibilitatea unei stări de 

conservare bune; acest lucru nu se poate realiza decât cu mijloacele logistice ale unei 

exploatări miniere moderne, numai parţial utilizate de cercetarea din prima fază a studiului, 

dar care, ulterior, pot aduce completări importante la cunoașterea sitului; 

 prin săpături de salvare, orice explorare sau exploatare modernă oferă ocazia unui studiu 

gradual a celei mai mari părţi a sitului.  

Formulări adesea ambigue sau permisive ale actelor normative în vigoare au determinat ca în mare 

măsură aceste perspective de dezvoltare ale zonei să nu fie congruente şi să nu servească în mod 

echilibrat nici unuia dintre cele două interese publice majore —dezvoltarea activităţii extractive versus 

protejarea vestigiilor arheologice— în sensul că nu au reuşit să creeze premisele necesare (în speţă 

regulamente de urbanism şi planuri de măsuri concrete decurgând din acestea) pentru a armoniza cele 

două direcţii de acţiune prin enunţarea unei propuneri pertinente care să ia în calcul posibilitatea de 

dezvoltare industrială a localităţii ţinând însă cont de distribuţia spaţială şi semnificaţia reală a 

patrimoniului cultural imobil (situri şi monumente istorice) de o manieră deopotrivă acceptată de 

urbanişti, arhitecţi, arheologi, alte categorii de specialişti, localnici şi opinia publică. Acest fapt avea însă 

să devină evident abia după iniţierea programului de cercetări arheologice preventive, în primăvara anului 

2001, program ce a dus la nuanţarea şi completarea datelor iniţiale cunoscute prin studiul de diagnostic şi 

evaluare a potenţialului arheologic al Roşiei Montane efectuat în 2000.  

Pornind de la aceste coordonate şi luând în considerare intenţiile de dezvoltare a activităţii miniere 

preconizate de către RMGC, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare la acea dată, 

dar şi cu cele ale legislaţiei europene în domeniu (Convenţia Valletta), în primăvara anului 2001, 

Ministerul Culturii şi Cultelor a luat decizia iniţierii unui program naţional de cercetare a patrimoniului 

din zona Roşia Montană, anume Programul Naţional de Cercetare „Alburnus Maior‖, coordonat din 

punct de vedere ştiinţific de către Muzeul Naţional de Istorie a României (coordonator ştiinţific dr. Paul 

Damian). În acest context, RMGC s-a conformat obligaţiilor legale care îi reveneau şi a asigurat —în 

baza unui contract de prestări servicii încheiat anual cu Muzeul Naţional de Istorie a României— 

resursele financiare destinate unui amplu program de cercetări arheologice preventive, cât şi unor studii 

de arhitectură, etnografie, istorie orală etc. 

Cercetările derulate în fiecare campanie arheologică din perioada 2001–2007 au fost autorizate de către 

Ministerul Culturii şi Cultelor în baza proiectului anual de cercetare arheologică elaborat de către Muzeul 

Naţional de Istorie a României, aprobat de către Comisia Naţională de Arheologie.  

Principalele obiective ale Programului Naţional de Cercetare „Alburnus Maior” — enunţate prin Ordin 

al Ministrului Culturii şi Cultelor— au avut în vedere: 
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 cercetarea patrimoniului arheologic, inclusiv înregistrarea tuturor datelor rezultate din săpături 

şi periegheze (baze de date arheologice şi cartografice, arhive digitale de imagini etc.), precum 

şi publicarea integrală a rezultatelor cercetării;  

 investigarea de către specialişti a galeriilor miniere romane şi medievale din acest areal; 

inventarierea şi propunerea de soluţii de conservare sau restaurare a porţiunilor reprezentative; 

 delimitarea zonei de rezervaţie arheologică şi arhitecturală care va include porţiuni ale 

galeriilor miniere şi clădiri monument istoric; 

 realizarea evidenţei şi cercetării structurilor de patrimoniu industrial; 

 elaborarea unui studiu etnografic al zonei Roşia Montană – Abrud – Corna; 

 elaborarea unui studiu de istorie orală a zonei; 

 aplicarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică a siturilor aflate în zona de impact a 

proiectului minier, în conformitate cu prevederile legii; 

 redactarea unui proiect de realizare a viitorului muzeu dedicat istoriei mineritului din zona 

Munţilor Apuseni din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. 

 

4.1. Sub-programul de cercetare arheologică  

Acest sub-program a constituit cea mai importantă parte a PNC – AM, reprezentând până în prezent cea 

mai complexă cercetare arheologică de salvare şi preventivă cu caracter pluridisciplinar realizată în 

România.  

Proiectul de cercetare arheologică de salvare, ulterior preventivă, a fost elaborat pornind de la premisele 

create de cadrul legislativ naţional şi european, de concluziile enunţate de studiul de evaluare din anul 

2000, dar şi ţinând cont de o serie de aspecte determinate de teoria şi practica investigaţiilor arheologice 

preventive (inclusiv a arhivelor de date arheologice rezultate în urma unor săpături pe scară largă) dintr-o 

serie de ţări occidentale unde există o tradiţie de aproape jumătate de secol în acest sens, adaptate însă 

coordonatelor situaţiei existente la acea vreme în România. Astfel, abordarea generală s-a subsumat 

conceptului de „arheologie de salvare‖ şi ulterior celui de „arheologie preventivă‖ (rescue 

archaeology/preventive archaeology), în sensul unei cercetări ample —desfăşurată în primul rând cu 

condiţionări obiective de ordin temporal— menite să evite orice pierdere ireversibilă a vestigiilor 

arheologice (bunuri mobile sau imobile) şi a datelor de context ale acestora înainte de începerea fazei de 

construire a proiectului minier. Dacă acesta este un punct de vedere general acceptat în practica 

europeană şi internaţională de specialitate (fiind recent subsumat unui nou concept generic cunoscut sub 

denumirea de public archaeology), nu acelaşi lucru se poate spune în ceea ce priveşte situaţia din 

România unde o parte a mediul academic, dar şi a opiniei publice era şi încă este mult mai mult 

familiarizată —în înţelegerea şi gestionarea problematicii şi a chestiunilor de ordin arheologic— cu 

„modelul‖ cercetărilor sistematice (academic research sau research excavations), existând aşadar un 

decalaj semnificativ, cel puţin faţă de o bună parte a Europei unde practicanţii arheologiei în mediu 

academic reprezintă un grup restrâns în raport cu aceia implicaţi în ceea ce astăzi este considerat a fi 

managementul resurselor de patrimoniu arheologic (archaeological heritage resource management). 

Evoluţia întregii societăţi în perioada comunistă şi în mod particular cea a arheologiei româneşti a 

determinat această situaţie în sensul că nu a fost posibilă formularea unei distincţii clare între 

caracteristicile şi modul de desfăşurare a acestui tip de arheologie —care este identificat în ultimii ani în 

ţările vest-europene prin termeni precum developer-led archaeology, development-led archaeology sau 

commercial/contractual archaeology (în traducere arheologie arheologie determinată de dezvoltare sau 

arheologie comercială/contractuală)— de mai vechea şi tradiţionala cercetare sistematică de teren, iniţiată 

şi întreprinsă de entităţi specifice din mediile universitar, academic sau muzeal, în conformitate cu o serie 

de programe de cercetare ştiinţifică. Pornind de la prevederile legislative de referinţă adoptate începând 
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cu anul 2000, cercetarea arheologică din cadrul PNC – AM a fost într-o primă etapă o cercetare cu 

caracter de salvare, pentru ca mai apoi programul arheologic să devină pe parcurs unul cu caracter 

preventiv. Această transformare a survenit în cursul anului 2002, în contextul în care a fost adoptat PUG-

ul comunei Roşia Montană, care desemna o bună parte a teritoriului administrativ al acesteia pentru 

dezvoltarea proiectului minier şi ca urmare devenea necesară —din perspectiva elaborării documentaţiilor 

de tip PUZ pentru zona istorică protejată şi pentru zona industrială— identificarea şi localizarea mai 

precisă a zonelor cu vestigii arheologice, şi a devenit efectivă odată cu definirea acestui tip de cercetare în 

legislaţia de specialitate începând cu anul 2003. În contextul acestui demers de arheologie preventivă au 

fost puse în aplicare —pentru prima dată în România— o serie de recomandări de bună practică 

(Convenţia Valletta, art. 4–7) enunţate de Convenţia Europeană pentru Protejarea Patrimoniului 

Arheologic (1992) în ceea ce priveşte gestionarea unei problematici arheologice complexe într-un cadru 

contractual, care au determinat inclusiv reconsiderarea semnificativă a amprentei viitorului proiect minier 

în anumite areale cu vestigii arheologice.  

Echipa de cercetare arheologică a fost constituită pornind de la caracteristicile sitului Roşia Montană, dar 

şi considerând acest şantier arheologic drept un şantier-şcoală pentru instruirea unei noi generaţii de 

specialişti în domeniul arheologiei preventive. Astfel, în acest cadru, s-au stabilit premisele colaborării 

între două dintre principalele centre de cercetare şi formare din România —cele de la Bucureşti şi Cluj— 

cu muzeele de la Bucureşti, Alba Iulia şi Deva, dar şi ale unei conlucrări internaţionale cu instituţii cu 

expertiză în domeniul arheologiei miniere din Franţa şi Germania, urmărindu-se o abordare 

interdisciplinară (vezi mai sus secţiunea 3). Toate acestea au însemnat anual, pe parcursul întregii 

perioade de derulare a programului de cercetare, implicarea unui număr mare de specialişti, acesta fiind 

cel mai mare colectiv de cercetare arheologică constituit până în prezent în România.  

Privind retrospectiv acest program naţional de cercetare, acesta poate fi caracterizat printr-o serie de 

aspecte particulare: 

 cel mai important şi cuprinzător program de cercetări arheologice de salvare/preventive 

desfăşurat în România în ultimele 5 decenii;  

 o premieră în arheologia românească, ţinând cont de faptul că a fost primul în contextul căruia 

s-au efectuat cercetări şi expertize de specialitate în domeniul arheologiei miniere privind 

sistemul subteran de galerii aflate sub o parte a localităţii Roşia Montană; 

 derularea investigaţiilor într-un spaţiu amplu, de circa 1.600 ha, cu un peisaj accidentat, 

purtând în mod vizibil urmele unei locuiri şi exploatări miniere desfăşurate neîntrerupt pe 

durata a cel puţin şapte secole (sec. XIII–XX);  

 implicarea unui număr semnificativ de instituţii —cu domenii de expertiză diverse— în cadrul 

echipei de cercetare, respectiv 24 de instituţii româneşti (8 institute de cercetare, 7 muzee, 2 

facultăţi, dar şi 7 firme specializate) şi 3 străine; 

 participarea anuală în echipa de cercetare a peste 80 de specialişti, dar şi includerea în echipa 

de lucru pe teren a unui colectiv specializate format din 30 de ingineri, maiştri minieri şi 

mineri, care au contribuit în mod esenţial la posibilitatea derulării cercetărilor de arheologie 

minieră în subteran, dar şi a celui formate din circa 200 de lucrători necalificaţi şi a 

personalului auxiliar pentru cercetările arheologice de la suprafață;  

 proiect pilot şi cadru practic de implementare a noilor abordări în domeniul arheologiei 

preventive din România, precum şi a unor metode de cercetare şi bune practici de management 

arheologic uzuale la nivel european, în conformitate cu standarde internaţionale şi ale UE, 

fiind astfel primul „şantier şcoală‖ de formare în această direcţie de cercetare; 

 instituirea unei serii monografice dedicate rezultatelor cercetărilor întreprinse în zonă, 

reuşindu-se în mai puţin de 2 ani de la demararea programului publicarea primului volum şi, 

ulterior, continuarea unor apariţii editoriale constante;  
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 conservarea şi restaurarea celor peste 10.000 de artefacte descoperite în cursul cercetărilor 

arheologice, precum şi publicarea şi valorificarea expoziţională a rezultatelor cercetărilor 

arheologice prin expoziţii temporare în diferite muzee participante la programul de cercetare 

sau prin expoziţia de patrimoniu cultural din Roşia Montană, ca un prim pas concret spre 

organizarea viitorului Muzeu al Mineritului; 

 conturarea primului parteneriat public – privat cu privire la cercetările arheologice preventive 

din România, dezvoltat în concordanţă cu principiile şi recomandările Convenţiei Valletta; 

 conformarea şi reajustarea strategiei şi calendarului de lucrări arheologice în funcţie de 

posibilitatea accesului pe teren, detaliile proiectului industrial şi nu în ultimul rând de 

planificarea —constant actualizată— investitorului privat; 

 derularea primei etape a cercetărilor arheologice de salvare / preventive în paralel cu 

elaborarea finală a unor documentaţii de urbanism în care dezvoltarea industrială a localităţii 

prevala în raport cu semnificaţia culturală a zonei; 

 adaptarea —pe parcursul derulării sale— la schimbările succesive ale legislaţiei româneşti cu 

privire la protejarea patrimoniului arheologic, a celei referitoare la industria extractivă, dar în 

special a celei de mediu (elaborarea primelor documentaţii arheologice pentru un studiu de 

impact din România). 

 

Programul Naţional de Cercetare „Alburnus Maior” a constituit aşadar cadrul pentru o abordare nouă, 

modernă a cercetării arheologice preventive în România, fiind vorba de primul proiect de dezvoltare 

industrială care a necesitat aplicarea legală a procedurii de descărcare de sarcină arheologică (procedură 

unică în raport cu situaţia arheologiei preventive în Europa şi a cadrului legislativ specific, unde este 

deosebit de importantă perioada de evaluare a potenţialului arheologic) a unor perimetre conţinând 

vestigii arheologice. De asemenea rezultatele acestor cercetări arheologice preventive au determinat —

într-o a doua etapă— elaborarea unui Plan de management pentru patrimoniul arheologic (primul de 

acest fel din ţara noastră) şi luarea în considerare a construirii —cu fonduri asigurate de investitorul privat 

în conformitate cu principiul „polluter pays” statuat de articolul 6 al Convenţiei Valletta, dar mai corect 

denumit astăzi „developer pays”— unui muzeu modern, îmbinând teoretic şi practic caracteristicile unui 

muzeu de sit cu cele ale unui muzeu tematic dedicat istoriei mineritului la Roşia Montană şi în zonele 

învecinate. În acelaşi timp acest program a creat premisele pentru derularea unor cercetări urmând un 

model european deja bine cunoscut şi perfect operaţional. 

În concluzie, trebuie subliniat faptul că arheologia de salvare se referă deopotrivă la cercetarea 

arheologică şi săpăturile efectuate în zonele ameninţate de sau decopertate prin lucrări de construcţii şi 

amenajare a teritoriului, precum cele pentru proiecte comerciale sau industriale diverse într-o zonă în care 

pot exista situri arheologice de interes. Spre deosebire de evaluarea de teren (periegheză) şi săpătura 

tradiţională (cunoscută şi sub denumirea de „cercetarea arheologică sistematică‖), arheologia de salvare 

se desfăşoară sub semnul unor constrângeri de timp (fiind în general acceptată ideea că acest tip de 

cercetare trebuie derulat în ritm alert) în condiţii precis determinate de ordin topografic şi geografic (arie 

de cercetare strictă, având drept repere amplasamentul sau traseul unui anumit proiect), cât şi de ordin 

financiar etc. În special în ultimii 20 de ani, prin teoria şi practica specifice acestui domeniu —relativ 

recent— al arheologiei, a început să fie însă făcută o diferenţiere clară între cercetarea arheologică de 

salvare şi cea preventivă propriu-zisă. Sub acest concept poate fi înţeleasă pe de o parte identificarea şi 

cercetarea exhaustivă a unor vestigii arheologice, mai exact salvargardarea prin studiu, investigaţii de 

specialitate efectuate în contextul unei viitoare activităţi de construire sau în cel al realizării unui studiu 

de impact asupra mediului, situaţie prevăzută în Convenţia Valletta şi recent legiferată în legislaţia 

românească cu privire la protejarea patrimoniului arheologic (Convenţia Valletta, art. 5, paragraf iii, 

respectiv Legea nr. 259/2006, art. 2, paragraf (7), lit. b), dar şi conservarea in situ a unora dintre 

descoperiri, după caz —în funcţie de caracteristicile, starea de conservare, semnificaţia şi importanţa 

lor— , cât şi o serie de măsuri preventive ce pot fi întreprinse pentru a conserva un sit identificat, dar ne-

excavat în totalitate. Astfel, termenul de arheologie preventivă defineşte —în principiu— un set de acţiuni 
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de urgenţă specifice întreprinse pentru salvarea unui sit sau a unor situri de pericolul iminent al dispariţiei 

lor datorită derulării unor proiecte care presupun modificări semnificative şi perturbări majore ale 

configuraţiei terenului într-o anumită zonă.  

 

4.1.1. Proiectul de cercetare arheologică de salvare şi preventivă de suprafaţă 

Începând cu campania anului 2001, pe baza diagnosticului arheologic preliminar elaborat în cursul anului 

2000 şi coroborat cu cercetările de arhivă, a fost iniţiată cercetarea arheologică preventivă —de suprafaţă 

şi în subteran— a unor perimetre diverse din zona Roşia Montană, strategia şi planificarea lucrărilor 

arheologice fiind făcută în funcţie de calendarul anunţat în acel moment pentru viitoarea investiţie. Zonele 

avute în vedere au fost cele cu potenţial arheologic identificat sau semnalat, stabilite atât pe baza studiilor 

de arhivă, cât şi prin sondajele efectuate în cursul anului 2000, respectiv: Valea Nanului, zona Cetate – 

Găuri, dealul Carpeni, zona Orlea – Ţarina, masivul Cârnic şi zona Tăul Cornei, Valea Cornei şi zona 

centrului istoric al localităţii Roşia Montană, inclusiv masivul Jig-Văidoaia.  

Până în anul 2000, dat fiind faptul că nu au fost efectuate decât câteva sondaje arheologice şi marea 

majoritate a informaţiilor asupra zonelor cu potenţial arheologic proveneau din descoperiri întâmplătoare, 

nu a putut fi realizată o evaluare pertinentă asupra stării de conservare, distribuţiei spaţiale şi 

caracteristicilor referitoare la vestigiile arheologice din zona localităţii Roşia Montană. Despre o singură 

zonă, şi anume exploatările romane de suprafaţă situate în partea superioară a masivului Cetate şi 

cunoscute sub denumirea de ―Curţile romane‖, se ştia cu certitudine că au fost distruse prin deschiderea 

carierei E.M. Roşia Montană de către statul român, începând cu anul 1970.  

Pornind de la acest prim set de date generale despre potenţialul arheologic din cadrul sitului Roşia 

Montană, în perioada 2001–2006 s-au desfăşurat ample cercetări arheologice preventive în zona de 

impact a proiectului minier Roşia Montană, iar pe baza rezultatelor acestora fie a fost propusă derularea 

procedurii de descărcare de sarcină arheologică a unor zone ce urmează a fi afectate de dezvoltarea 

industrială sau a fost luată decizia de conservare in situ a unor structuri şi monumente reprezentative, în 

conformitate cu prevederile legale şi o seamă de bune practici uzuale la nivelul ţărilor UE, respectiv 

desemnarea unor zone pentru constituirea unor „rezervaţii arheologice‖ (Convenţia Valletta, art. 2, 

paragraf ii). Tuturor acestora li s-au adăugat studii ample de arhitectură, istorie, etnografie, urbanism, 

geologie, mediu etc., pentru mai buna cunoaştere, înţelegere şi protejare a patrimoniului cultural din 

această zonă (vezi mai jos secţiunile 4.2.–4.5.). 

Strategia de lucru a fost elaborată ţinându-se cont atât de distribuţia şi caracteristicile vestigiilor 

arheologice, dar şi de obiectivele contractuale solicitate de beneficiar (compania minieră n.n.). Trebuie 

subliniat că de la an la an aceasta a suferit reconsiderări, dictate de o serie de factori obiectivi, precum 

condiţiile climatice şi accesul în siguranţă pentru studierea vestigiilor, posibilitatea legală de acces a 

echipelor de cercetare arheologică pe teren (fiind de subliniat refuzul unor proprietari de a permite accesul 

echipelor de arheologi, chiar dacă acest acces nu era gratuit, ci contra-cost potrivit legii), resursele 

financiare asigurate de beneficiar, reconsiderarea amplasamentului unor elemente de infrastructură 

industrială din cadrul proiectului minier, completări sau modificări de ordin legislativ în domeniile 

protejării patrimoniului, industriei extractive şi protecţiei mediului etc. În acelaşi timp modul de lucru a 

trebuit să ia în considerare faptul că în cadrul colectivului de cercetare participau specialişti de la instituţii 

diverse, fiind necesară armonizarea abordărilor teoretice şi practice în cercetarea de teren, cât şi a celor 

metodologice în ceea ce priveşte studiile ulterioare de cabinet. 

Principalele componente ale sistemului de management arheologic al şantierului de la Roşia Montană au 

avut în vedere —în conformitate cu normele de bună practică naţionale şi europene— următoarele: 

- planificarea, organizarea şi gestionarea cercetării de salvare/preventive (de teren); 

- planificarea, organizarea şi gestionarea logisticii administrative; 

- gestionarea datelor de săpătură şi din teren; 
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- planificarea şi gestionarea activităţilor post-săpătură (post-fieldwork planning sau post-

excavation planning);  

- planificarea şi efectuarea conservării şi restaurării bunurilor culturale arheologice mobile 

descoperite; 

- conformarea legislativă; 

- diseminarea rezultatelor cercetării pe trei direcţii strategice: comunicarea în interes public (atât 

cu autorităţile competente de nivel european, naţional şi local, dar şi cu mass-media şi publicul 

larg); comunicarea în interes profesional (în mediul muzeal şi academic din ţară şi străinătate), 

inclusiv organizarea de expoziţii, elaborarea şi coordonarea planului editorial şi, nu în ultimul 

rând, comunicarea cu investitorul; 

- gestionarea resurselor financiare stabilite contractual; 

- gestionarea în teren a resurselor umane puse la dispoziţie de investitor; 

- coordonarea ştiinţifică a echipei de cercetare şi stabilirea colaborărilor interdisciplinare; 

- managementul echipei de cercetare pe două paliere — arheologic şi pluridisciplinar. 

Toate acestea au condiţionat organizarea resurselor umane necesare —personal ştiinţific, personal auxiliar 

şi personalul de lucru necalificat— într-o structură organizatorică de lucru, adaptată responsabilităţilor 

specifice impuse de cadrul legislativ şi contractual. 

Având în vedere natura şi caracteristicile obiectivului, metodologia de lucru a fost adaptată şi structurată 

pentru trei etape principale —cea de documentare şi evaluare teoretică şi de teren, cea de cercetare de 

teren propriu-zisă (săpături arheologice) şi cea de analiză preliminară post-săpătură— dublate de la un 

anumit moment şi de etape secundare complementare.  

În etapa de documentare, desfăşurată într-o primă fază în perioada martie–mai 2001, pentru ca apoi 

informaţia să fie permanent actualizată şi procesată pe parcursul celor şase ani, au fost analizate datele 

istorice şi arheologice existente într-o serie întreagă de publicaţii şi arhive cu privire la zona în discuţie. 

Documentarea s-a realizat —în special— prin consultarea şi analiza critică a bibliografiei de specialitate 

referitoare la descoperirile arheologice din zona Roşia Montană, dar şi a Repertoriului Arheologic 

Naţional, respectiv a Listei Monumentelor Istorice. De asemenea au fost analizate imagini aeriene recente 

şi de arhivă, precum şi satelitare, demers dublat de studiul hărţilor istorice şi contemporane existente 

referitoare la acest perimetru, în vederea identificării modificărilor de peisaj survenite în ultimele decenii, 

precum şi pentru stabilirea topografiei zonei, pentru delimitarea preliminară a zonelor cu potenţial 

arheologic. Cea de-a doua etapă, a cercetărilor arheologice preventive de teren a fost iniţiată în primăvara 

anului 2001. Astfel, etapele de lucru din cadrul programului au fost: 

 etape principale 

- etapa I: reluarea şi completarea evaluării teoretice şi de teren din anul 2000 pentru vestigiile de 

suprafaţă în scopul mai bunei cunoaşteri a patrimoniului arheologic al zonei în vederea elaborării 

proiectului de cercetare şi a strategiei de lucru; 

- etapa II: derularea săpăturilor arheologice preventive propriu-zise la suprafaţă şi în subteran; 

- etapa III: analiza preliminară post-săpătură şi redactarea rapoartelor (tehnice) de cercetare 

arheologică preventivă; 

etape secundare complementare 

- etapa IV: analiza post-săpătură de detaliu (pe specialităţi); 
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- etapa V: diseminarea şi publicarea rezultatelor cercetărilor; 

- etapa VI: elaborarea de documentaţii arheologice conexe. 

Metodologia de lucru pentru cercetările arheologice preventive de suprafaţă a avut în vedere o varietate 

de metode de investigaţie directe sau auxiliare, în conformitate cu practici de cercetare arheologică deja 

consacrate sau mai recente, respectiv:  

 studii documentare (bibliografice şi de arhivă); 

 periegheză (field-walking) şi recunoaştere pe teren (reconnaissance survey);  

 sondaje arheologice (evaluation trenches); 

 recunoaştere aeriană (survol) şi analiza arheologică a unor imagini aeriene şi satelitare de mare 

rezoluţie; 

 prospecţiuni geofizice; 

 cercetări arheologice exhaustive în zonele cu potenţial arheologic identificat; 

 studii interdisciplinare – sedimentologie, arheozoologie, geologie, mineralogie; 

 datare radiocarbon şi dendrocronologică; 

 sistem integrat de gestionare a datelor pentru înregistrarea cercetărilor şi a rezultatelor acestora, 

într-o structură cuprinzând informaţie alfanumerică, informaţie geografică şi informaţie grafică; 

 topografie digitală şi proiect GIS;  

 arhivă foto digitală; 

 restaurarea artefactelor; 

 inventarierea şi catalogarea digitală a colecţiilor viitorului muzeu; 

 studii de cabinet şi analize de specialitate pentru publicarea de volume ştiinţifice, organizarea 

de expoziţii, crearea unui site Web etc. 

În acest sens problematica referitoare la patrimoniul arheologic de la Roşia Montană a impus adoptarea 

unei strategii unitare de lucru în teren, dar şi de înregistrare şi gestionare a datelor —spre exemplu în 

cadrul primului proiect GIS arheologic din România— şi de publicare a rezultatelor cercetărilor.  

Cercetările arheologice de salvare şi preventive de suprafaţă efectuate până în prezent, între anii 2001– 

2007 sunt următoarele: 

 în campania arheologică 2001 au fost efectuate ample cercetări arheologice de salvare în 

zonele cu potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele situate pe dealul 

Carpeni, valea Nanului, zonele Hop-Găuri, Hăbad şi Tăul Ţapului, masivul Cetate, cât şi o 

campanie de cercetări perieghetice pe valea Cornei; 

 în campania arheologică 2002 au fost efectuate importante cercetări arheologice de salvare în 

zonele cu potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele situate pe dealul 

Carpeni, la Tău Găuri, în zona Hop-Găuri, masivul Cârnic, zona Gura Roşiei, întreaga vale 

Corna şi la Tăul Corna, precum şi Valea Săliştei; 

 în campania arheologică 2003 au fost efectuate cercetări arheologice de salvare în zonele cu 
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potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele situate pe dealul Carpeni, 

în zona Tău Găuri, masivul Jig-Văidoaia, zona Ţarina şi zona Gura Minei – Balmoşeşti; 

 în campania arheologică 2004 au fost efectuate ample cercetări arheologice preventive în 

zonele cu potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele situate în zona 

Jig – Piciorag, zona Ţarina – continuarea cercetărilor în necropola romană de incineraţie 

identificată în campania 2003, zona Pârâul Porcului – Tăul Secuilor şi zona Tăul Anghel. 

 în campania arheologică 2005 au fost efectuate cercetări arheologice preventive în zonele cu 

potenţial arheologic identificat din zona Roşia Montană, în punctele situate în zona Ţarina – 

continuarea cercetărilor în necropola romană de incineraţie identificată în campania 2003 şi 

zona Pârâul Porcului – Tăul Secuilor, continuarea cercetărilor în necropola romană de 

incineraţie identificată în campania 2004. 

 în campania arheologică 2006 au fost continuate cercetările arheologice în zona Pârâul 

Porcului – Tăul Secuilor, în necropola romană de incineraţie identificată şi cercetată în 

campaniile anterioare. 

 în campania aarheologică 2007 s-a efectuat evaluarea preliminară de teren a zonei Orlea, pe 

toate suprafeţele de teren neacoperite de haldele de steril. 

Pe baza cercetărilor arheologice de salvare şi preventive efectuate în cadrul siturilor arheologice din 

perimetrul localităţii Roşia Montană în cursul anilor 2000–2005, odată cu delimitarea acestora, a 

cercetării lor, au putut fi formulate o serie de consideraţii privind starea de conservare a acestora. 

Acestea sunt prezentate sintetic în tabelul nr. 1. 

 

Nr. crt. Denumirea sitului Evaluarea stării de conservare 

1 Găuri - Hop - Hăbad - Tăul Ţapului 

Situl este grav afectat datorită derulării constante a 

exploatărilor miniere. Către est şi sud situl a fost 

afectat în mod major de deschiderea carierei Cetate şi 

dezvoltarea infrastructurii aferente. Către sud-vest şi 

vest, în zona Tău Găuri şi Tăul Ţapului, sunt de 

menţionat lucrările de amenajări hidrotehnice din 

perioada habsburgică. Lucrările agricole desfăşurate 

pe proprietăţile particulare din zonă au afectat şi ele 

vestigiile arheologice.  

2 Valea Nanului 

Stare precară de conservare, situl fiind semnificativ 

afectat datorită derulării constante a exploatărilor 

miniere şi a amplasării în epocă modernă a unor 

instalaţii de procesare primară a minereului. Lucrările 

agricole desfăşurate pe proprietăţile particulare din 

zonă au afectat şi ele vestigiile arheologice.  

3 Carpeni 

În ansamblul său situl este în stare medie de 

conservare.  

La suprafaţă situl a fost afectat parţial în partea sa de 

nord de construcţia stadionului din localitate şi a unui 

bloc de locuinţe. De asemenea integritatea sitului 

către ESE va fi fost afectată de drumurile de carieră 

aferente exploatării din cariera Cetate. În prezent situl 

este acoperit în cea mai mare parte de pădure. 

În subteran sectorul minier Păru Carpeni este relativ 

bine conservat, dar integritatea sitului antic a fost 

perturbată în mod semnificativ de re-exploatări 
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moderne şi contemporane.  

4 Masivul Cârnic 

Stare precară de conservare, situl fiind semnificativ 

afectat datorită derulării constante a exploatărilor 

miniere şi a amplasării în epocă modernă a unor 

instalaţii de procesare primară a minereului. 

Deschiderea exploatării în carieră de către statul 

român în anii ’90, a afectat partea de suprafaţă a 

sitului pe versanţii de nord, vest şi sud.  

În subteran se află un întreg labirint de galerii de 

epocă modernă (cf. hărţii Pošepny 1868), reluate şi 

extinse în cursul secolului XX - în special orizonturile 

reţelelor de galerii dispuse rectangular, săpate între 

anii 1960-1980, dispuse de la nivelul de bază Sf. 

Cruce (nivelul +714) până sub vârful masivului 

Cârnic (orizontul +1046). Cercetările de arheologie 

minieră au pus în evidenţă o concentrare de lucrări 

miniere antice spre versantul sudic, versant care 

domină satul Corna, respectiv spre vest sectorul 

denumit Reţeaua Mare şi spre est sectorul Piatra 

Corbului. Marea majoritate a lucrărilor antice din 

masivul Cârnic au fost obiectul unor reluări miniere 

moderne de proporţii care le-au desfigurat, 

fragmentat, sau chiar distrus. 

Pentru ansamblu alcătuit din şapte reţele antice, 

denumit Reţeaua Mare vestigiile miniere sunt în bună 

parte într-o stare de conservare relativ bună din 

punctul de vedere al obiectivelor unei cercetări de 

arheologie minieră, însă acestea sunt distribuite într-o 

manieră fragmentară. Mai precis, marea majoritate a 

lucrărilor vechi au fost revizitate şi parţial 

reexploatate de minerii care s-au succedat de-a lungul 

secolelor. Din această cauză, o bună parte din 

lucrările vechi sunt parţial desfigurate de reluările 

moderne executate cu exploziv începând cu secolul al 

XVII-lea, perioadă ce marchează introducerea 

puşcării cu exploziv în minele europene. Prin urmare, 

planul general al lucrărilor miniere antice poate fi 

reconstituit numai luând în considerare resturile de 

pereţi antici, ce se mai păstrează în tavanul sau talpa 

lucrărilor. 

În sectorul Piatra Corbului se găsesc şantiere romane 

de exploatare săpate cu focul, vestigii extraordinare, 

impresionante prin dimensiunile lor mari, dar distruse 

parţial de reluări moderne de proporţii. 

5 Masivul Cetate 

Sit grav afectat de cariera Cetate a E.M. Roşia 

Montană, deschisă în 1970, situl reprezentat de 

exploatările romane de suprafaţă numite ―Curţile 

romane‖ fiind practic distrus în totalitate. 

6 Zona Istorică Roşia Montană 

Vestigiile de suprafaţă de epocă antică şi medievală 

sunt suprapuse de centrul istoric al localităţii, 

construit de la sfârşitul secolului XVIII. În subteran 
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se află o reţea de galerii istorice, în interiorul cărora a 

fost găsită, în perioada 1785-1855, o mare parte a 

tăbliţelor cerate. În prezent această reţea de galerii 

istorice este într-o stare bună de conservare, dar este 

relativ greu accesibilă datorită surpării vechilor guri 

de mină şi a colmatării şi inundării galeriilor. 

7 Masivul Jig - Văidoaia 

Stare precară de conservare, situl fiind semnificativ 

afectat datorită derulării constante a exploatărilor 

miniere şi a amplasării în epocă modernă a unor 

instalaţii de procesare primară a minereului. Lucrările 

agricole desfăşurate pe proprietăţile particulare din 

zonă au afectat şi ele vestigiile arheologice. Este de 

remarcat însă, că în partea de est a sitului, în masivul 

Văidoaia sunt relativ bine conservate urmele 

exploatărilor miniere de suprafaţă de epocă romană şi 

medievală. 

8 Ţarina 

Stare precară de conservare, situl fiind semnificativ 

afectat datorită derulării constante a exploatărilor 

miniere şi a amplasării în epocă modernă atât a unei 

zone de locuire, cât şi a unor instalaţii de procesare 

primară a minereului. Lucrările agricole desfăşurate 

pe proprietăţile particulare din zonă au afectat şi ele 

vestigiile arheologice.  

În subteran se află un întreg labirint de galerii, cu 

porţiuni databile în epocă romană, dar marea 

majoritate fiind reprezentată de exploatările de epocă 

modernă (cf. hărţii Pošepny 1868), reluate şi extinse 

în cursul secolului XX. Pe planurile şi hărţile miniere 

mai vechi, din secolele XIX şi XX, sectorul Ţarina 

apare întodeauna a fi cel mai intens exploatat. 

9 Masivul Orlea 

Stare precară de conservare, situl fiind semnificativ 

afectat datorită derulării constante a exploatărilor 

miniere şi a amplasării în epocă modernă atât a unei 

zone de locuire, cât şi a unor instalaţii de procesare 

primară a minereului. Lucrările agricole desfăşurate 

pe proprietăţile particulare din zonă au afectat şi ele 

vestigiile arheologice. O parte semnificativă a 

suprafeţei sitului este acoperită de halde vechi de 

steril, parţial acoperite de vegetaţie, parţial dezvelite 

şi ravinate intens. 

În subteran se află un întreg labirint de galerii, cu 

porţiuni databile în epocă romană, dar marea 

majoritate fiind reprezentată de exploatările de epocă 

modernă (cf. hărţii Pošepny 1868), reluate şi extinse 

în cursul secolului XX. Unele din ansamblurile de 

lucrări miniere antice nu reprezintă în prezent decât 

resturi de lucrări desfigurate de reluarea modernă 

intensă şi/sau de surpări şi rambleieri. 

10 Pârâul Porcului - Tăul Secuilor 

În ansamblul său situl este în stare medie de 

conservare. Integritatea sitului arheologic în 

ansamblu a fost parţial afectată de lucrările de 
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construcţie şi supraînălţare a Tăului Secuilor. Astfel, 

întreaga configuraţie iniţială a zonei a suferit o 

intervenţie antropică generată de: amplasarea în 

perioada modernă a lacului artificial Tăul Secuilor şi 

a sistemului de canale legat de această amenajare; 

amenajarea drumului vicinal care asigură legătura 

între zona Ţarina şi gospodăriile din zona Tăul 

Secuilor (drumul practic trece prin necropola de 

incineraţie şi deranjează o serie de complexe 

funerare); amplasarea, în perioada recentă a câtorva 

gospodarii cu anexe sau a unor grajduri; amplasarea, 

în anii `90 a conductei de aducţiune a apei. Lucrările 

agricole desfăşurate pe proprietăţile particulare din 

zonă au afectat şi ele vestigiile arheologice. 

11 Valea Cornei 
În ansamblul său situl este în stare medie de 

conservare. 

12 Tăul Cornei - Corna Sat 

În ansamblul său situl este în stare medie de 

conservare. Trebuie spus faptul că zona necropolei 

romane de incineraţie a fost afectată de lucrările de 

construcţie şi întreţinere a lacului artificial cunoscute 

încă din secolul al XVIII-lea, iar în cursul secolului 

XX de anexele gospodăreşti şi grădinile diverşilor 

proprietari. 

13 Balmoşeşti 
În ansamblul său situl este în stare precară de 

conservare. 

Tabel nr. 1 – Starea de conservare a siturilor arheologice (suprafaţă şi subteran) 

Până în anul 2000, dat fiind faptul că nu au fost efectuate decât câteva sondaje arheologice şi majoritatea 

informaţiilor asupra zonelor cu potenţial arheologic proveneau exclusiv din descoperiri întâmplătoare, nu 

a putut fi realizată o delimitare a siturilor arheologice din zona Roşia Montană. Pe baza coroborării 

rezultatelor cercetărilor arheologice de salvare şi preventive efectuate în perimetrul localităţii Roşia 

Montană în cursul anilor 2000–2005 cu datele din bibliografia de referinţă şi studii de arhivă au fost 

delimitate 13 situri arheologice (Figura 1).  
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Figura 1 – Localizarea principalelor situri arheologice 
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Toate datele de detaliu cu privire la siturile arheologice sunt prezentate în Planul de management pentru 

patrimoniul arheologic din zona Roşia Montană, Partea I, din cadrul Raportului SEIM, iar în tabelul 

alăturat sunt prezentate principalele descoperiri şi resurselor culturale asociate siturilor arheologice, atât 

pentru perimetrele de suprafaţă, cât şi pentru cele de subteran. 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea sitului Principalele caracteristici şi resurse culturale asociate 

1 
Găuri - Hop - Hăbad - Tăul 

Ţapului 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- elemente de habitat de epocă romană în punctele 

Hop-Botar, Hop-Găuri, Hăbad şi Tăul Ţapului 

- necropola romană de incineraţie din punctul Hop 

şi monumentul funerar circular de la Tău Găuri 

- zonele sacre din punctele Hăbad Brădoaia şi 

Vasinca 

- zone de exploatare minieră antică şi medievală 

din punctul Hăbad – La Studentu 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice  

Conservarea şi restaurarea in situ a monumentului 

funerar circular de la Tău Găuri şi includerea sa într-un 

circuit public de vizitare 

2 Valea Nanului 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- edificiile de cult din punctele Szekely, Tomuş, 

Drumuş, Dalea 

- zona funerară Drumuş - Szekely 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

3 Carpeni 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- edificii publice de epocă romană din punctele 

Bisericuţă şi Tomuş 

- zona de habitat antic şi zona funerară din 

sectorul de vest al sitului 

- sistemul antic de exploatare minieră dotat cu 

sistem de drenare din Păru-Carpeni 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

Conservarea in situ a vestigiilor arheologice de pe dealul 

Carpeni şi din sectorul minier Păru Carpeni 

4 Masivul Cârnic 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- sistemul de galerii antice ―Reţeaua Mare‖ de pe 

versantul de sud 

- zonele de exploatare din sectorul Piatra Corbului 

- sistemul de galerii medievale şi moderne 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

Conservarea in situ a vestigiilor arheologice din zona 

Piatra Corbului 

Modelul digital 3D al exploatărilor miniere din masivul 

Cârnic 

5 Masivul Cetate 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- zonele de exploatare din sectorele Zeus şi Găuri 
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Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

6 Zona Istorică Roşia Montană 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- galeria Cătălina Monuleşti 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

Conservarea in situ a ansamblului format de galeriile 

istorice, zone antice de exploatare de suprafaţă şi 

amenajarea unui centru turistic corelat cu valorile de 

patrimoniu definitite de clădirile monument istoric, 

elementele de patrimoniu industrial şi ansamblul 

Centrul Istoric Roşia Montană  

7 Masivul Jig - Văidoaia 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- necropola romană de incineraţie de la Jig 

Piciorag 

- zona antică de prelucrare primară a miniereului 

de la Jig Piciorag 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

Elementele de peisaj cultural din estul masivului 

Văidoaia  

8 Ţarina 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- necropola romană de incineraţie din Ţarina 

- exploatările miniere istorice din masivul Ţarina 

(la data redactării prezentului document, cercetările de 

arheologie minieră din masivul Ţarina au un caracter 

preliminar)  

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

9 Masivul Orlea 

Muzeul mineritului din incinta RoşiaMin cuprinzând 

galeria romană de la cota +725 şi bunurile de 

patrimoniu mobil din cadrul expoziţiei în aer liber 

 

Notă: Cercetările arheologice preventive efectuate în 

perimetrul masivului Orlea până în prezent, atât la 

suprafaţă, cât şi în subteran, au un caracter preliminar care 

oferă date suficiente doar pentru o evaluare parţială a 

resurselor culturale asociate sitului, respectiv atribuirea 

statutului de zonă cu potenţial arheologic. Cercetările 

arheologice sunt planificate să continue în perioada 

următoare. 

10 Pârâul Porcului - Tăul Secuilor 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- necropola romană de incineraţie de la Pârâul 

Porcului – Tăul Secuilor 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

Conservarea in situ al sectorului estic al necropolei 

romane de incineraţie – zona Tăul Secuilor 

11 Valea Cornei 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- habitatul şi zonele de prelucrare primară a 

minereului databile în epocă modernă 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 
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cursul cercetărilor arheologice 

12 Tăul Cornei - Corna Sat 

Rezultatele ştiinţifice (înregistrate în arhiva sitului) ale 

cercetării următoarelor ansambluri arheologice: 

- necropola romană de incineraţie de la Tăul 

Corna 

- locuirea modernă din zona Tăul Cartuş 

Bunurile de patrimoniu arheologic mobil descoperite în 

cursul cercetărilor arheologice 

13 Balmoşeşti 

Notă: Caracterul cercetărilor arheologice —sondaje— 

efectuate până în prezent în acest sit nu oferă date 

suficiente decât pentru o evaluare preliminară a resurselor 

culturale asociate sitului, respectiv atribuirea statutului de 

zonă cu potenţial arheologic. 

Tabel nr. 2 – Lista principalelor situri şi descoperiri arheologice 

 

4.1.2. Proiectul de cercetare arheologică de salvare şi preventivă de subteran (sau de arheologie 

minieră)  

Desfăşurarea unui program de arheologie minieră la această scară şi de o asemenea amploare constituie o 

premieră pentru arheologia din România, în condiţiile în care în ţară nu există nici la această dată 

expertiză pentru acest domeniu aparte al arheologiei. Astfel, între anii 1999–2007 a fost întreprinsă de 

către o echipă coordonată ştiinţific de dr. Beatrice Cauuet de la Laboratorul TRACES (Laboratoire des 

Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés) (fost UTAH) și 

CNRS o cercetare de teren complexă, în cadrul căreia s-au realizat ridicarea topografică detaliată 

completă şi investigarea reţelelor de galerii miniere din masivele Roşiei Montane după cum urmează: 

 masivul Cetate (1999–2003) – studiu exhaustiv al tuturor zonelor accesibile; 

 masivul Cârnic (2000–2006) – studiu exhaustiv al tuturor zonelor accesibile; 

 masivul Cârnicel (2003–2004) – studiu exhaustiv al tuturor zonelor accesibile; 

 masivul Jig-Văidoaia (2003–2004) – studiu exhaustiv al tuturor zonelor accesibile; 

 masivele Ţarina şi Orlea (2004–2007) – explorări preliminare; o altă serie de lucrări mai detaliate 

sunt programate o dată cu reînceperea procedurii de analiză a proiectului; 

 masivele Păru-Carpeni şi Lety-Coş (2004–2006) – studiu preliminar al galeriilor unde se păstrează 

instalaţiile de lemn antice pentru evacuarea apelor de mină, zone propuse pentru conservare in situ 

şi amenajare turistică; 

 zona Hăbad (2001) – studiu exhaustiv al tuturor zonelor accesibile.  

În toate cazurile, lucrările au inclus, în totalitate, măsurători topografice digitale, săpături arheologice 

manuale şi înregistrare exhaustivă a datelor (format text, dar şi grafic), şi analiză pe bază de informaţii 

digitale, toate realizate la cele mai înalte standarde de practică pentru domeniul arheologiei miniere. 

Începând cu anul 1999, echipa de la Universitatea din Toulouse, specializată în arheologie minieră, 

asigură expertiza şi studiul ştiinţific pluridisciplinar al vestigiilor miniere din cadrul sitului Roşia 

Montană. Astfel a fost posibilă învestigarea şi cartarea detaliată a reţelelor miniere subterane. Pe cale de 

consecinţă, s-a putut stabili că există circa 7 km de galerii datate în epoca romană, cifră care reprezintă 

suma tuturor lucrărilor de acest tip identificate şi cartate, în toate masivele (toate perimetrele miniere de la 

Roşia Montană) în care s-a efectuat cercetarea până în prezent şi nu un tot unitar, fiind luate în 

considerare lungimile tuturor tronsoanelor unde se păstrează vestigii ale lucrărilor miniere antice, 

indiferent de starea lor de conservare, de anvergura reluărilor miniere moderne şi recente şi de gradul lor 



28 

 

actual de accesibilitate din subteran. Studierea acestor structuri a însemnat aşadar, mai buna lor 

cunoaştere şi a determinat în aceeaşi măsură fundamentarea ştiinţifică pentru adoptarea unor decizii 

pertinente în ceea ce priveşte conservarea şi punerea lor în valoare. În baza rezultatelor cercetărilor 

efectuate până în prezent (respectiv finalizate pentru masivele Cetate, Cârnic, Jig şi în curs de desfăşurare 

în masivele Orlea şi Ţarina), s-a luat decizia conservării şi punerii în valoare a următoarelor zone cu 

lucrări miniere vechi: 

 galeria Cătălina Monuleşti – galerie situată în Centrul Istoric al satului Roşia Montană, unde în 

trecut a fost descoperit cel mai însemnat lot de tăbliţe cerate şi un sistem antic de drenare a apelor 

de mină; 

 sectorul minier Păru Carpeni – situat în zona de sud-est a masivului Orlea unde a fost descoperit 

un sistem de camere suprapuse echipat cu instalaţii romane de lemn (roţi, canale etc.) pentru 

drenarea apelor de mină; 

 zona Piatra Corbului – situată în partea de sud-vest a masivului Cârnic, aici fiind păstrate urme 

ale exploatărilor cu foc şi apă din perioada antică şi medievală; 

 zona masivului Jig-Văidoaia – în partea de nord-vest a satului Roşia Montană, unde se păsterază 

zone de exploatare de suprafaţă datând din epoca medievală şi modernă. 

În ceea ce priveşte tronsoanele de galerii vechi din partea de sud a masivului Cârnic, după studierea lor 

integrală şi ţinând cont de dificultatea accesului în acest perimetru, de gradul de conservare al acestor 

vestigii, de natura şi de distribuţia lor, cât şi de faptul că astfel de lucrări mai sunt cunoscute şi în alte 

zone din cadrul sitului de la Roşia Montană sau din alte situri miniere de epocă romană din antica 

provincie Dacia şi zonele învecinate, s-a constatat că acestea sunt foarte dificil de amenajat pentru public. 

S-au întâmpinat greutăţi considerabile în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de siguranţă şi de 

întreţinere a accesului în aceste galerii, în primul rând pentru specialişti şi cu atât mai dificilă şi lipsită de 

fezabilitate apare această opţiune în eventualitatea amenajării accesului public.  

De asemenea, trebuie menţionat că aceste lucrări au o distribuţie spaţială fragmentară, fiind intersectate 

de numeroase lucrări miniere de explorare şi exploatare ulterioare antichităţii, iar uneori pot fi 

recunoscute de specialişti numai prin resturile de pereţi, talpă sau vatră de galerie antică, păstrate în 

cadrul unor lucrări miniere moderne şi contemporane. În ceea ce priveşte cuantificarea lungimii lucrărilor 

miniere antice din perimetrele miniere de la Roşia Montană, în Raportul EIM sunt precizate următoarele 

valori: 

o 5 km în masivele Cetate şi Cârnic, din care peste 4 km în masivul Cârnic (fragmente 

discontinue însumate); 

o 0 km în masivul Cârnicel; 

o neprecizat în sectorul Păru Carpeni (cercetările fiind în curs, iar zona deja desemnată 

pentru protejare in situ); 

o neprecizat în sectoarele Lety şi Coş (cercetările fiind în curs, iar zona deja desemnată 

pentru protejare in situ); 

o 0,12 km în sectorul Hăbad; 

o 0 km în sectorul Jig-Văidoaia; 

o 1,5 km în masivul Ţarina-Orlea (cercetările fiind în curs, iar în zona Ţarina nefiind 

proiectată o viitoare carieră). 

Nu este prezentată încă o cuantificare exactă pentru sectoarele miniere Păru Carpeni şi Lety Coş, întrucât 

ambele sectoare sunt desemnate ca zone protejate, astfel încât ele nu vor fi afectate de proiectul minier. 

Acelaşi statut îl are şi sectorul Piatra Corbului din masivul Cârnic, sector minier în care se vor păstra in 

situ lucrări miniere antice săpate cu focul, dar şi cu dalta şi ciocanul. 
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4.2. Sub-programul de cercetare urbanistică şi de arhitectură 

Începând cu anul 2001, S.C. OPUS – Atelier de arhitectură S.R.L., un birou de arhitectură cu sediul în 

Bucureşti, a cercetat arhitectura şi structura urbanistică a localităţilor componente ale comunei Roşia 

Montană şi a întocmit un set detaliat de fişe de evidenţă pentru toate clădirile, inclusiv pentru clădirile 

istorice (cunoscute în legislaţia românească drept monumente istorice) existente în acest areal. Practic 

între anii 2001–2002 OPUS a îmbunătăţit şi a actualizat documentaţia preliminară întocmită de Centrul de 

Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional (din anul 2003 Institutul Naţional pentru Monumente 

Istorice, integrat din 2009 Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucureşti) în 2000, elaborând şi un 

studiu privind peisajul cultural sub coordonarea dr. Anca Brătuleanu. Este de menţionat şi faptul că Zona 

protejată Centru Istoric, instituită conform avizelor (nr. 61 din februarie 2002 şi nr. 178 din iunie 2002) 

emise pentru PUG Zona Industrială de către Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi Ministerul 

Culturii şi Cultelor (astăzi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional), constituie astăzi obiect de studiu 

pentru documentaţia de urbanism de tip PUZ-CP intitulată ―Zona Istorică Centrală Roşia Montană, Plan 

Urbanistic Zonal, Zona Construită Protejată‖ elaborată la iniţiativa Consiliului Local al comunei Roşia 

Montană. În baza recomandărilor formulate prin avize emise de Comisia Naţională a Monumentelor 

Istorice zona protejată propusă a fost marită de la 53 hectare la peste 130 de hectare (asigurându-se astfel 

şi zona tampon de protecţie necesară a zonei protejate) şi cuprinde 317 case, din care treizeci şi cinci 

clasate monument istoric, trei biserici, precum şi intrarea în galeria de mină Cătălina-Monuleşti clasată 

monument istoric. 

Începând cu anul 2006, lucrările de arhitectură, cuprinzâd studii de specialitate şi documentaţii pentru 

restaurarea clădirilor monument istoric din Roşia Montană au fost efectuate şi/sau coordonate de S.C. 

GENERAL GAME S.R.L., Alba Iulia, execuţia lucrărilor de restaurare (finalizate în prezent pentru casa 

nr. 325 şi în curs de finalizare şi implementare a documentaţiilor de proiectare pentru alte 9 clădiri din 

centrul istoric) fiind asigurată de S.C. GRUP CORINT S.A., Alba Iulia, anteprenor autorizat conform 

prevederilor legale să desfăşoare activităţi de restaurare la obiective monument istoric şi/sau în zone 

protejate construite. În aceeaşi ordine de idei, S.C. KAMOS S.R.L. a lucrat la elaborarea unor 

documentaţii de specialitate pentru proiectele de restaurare a monumntelor istorice / relevee de detaliu, 

precum şi la elaborarea unor strategii şi planuri de acţiune pe termen scurt, mediu şi lung, studii 

coroborate cu dezvoltarea unui proiect de idei realizat de S.C. BLIPSZ S.R.L. privitor la amenajea 

arhitecturală şi refuncţionalizarea clădirilor din frontul arhitectural din Piaţa Centrului Istoric Roşia 

Montană, propuse pentru amenajarea viitorului Muzeu al Mineritului.  

Privitor la amenajările şi reglementările urbanistice, studiile de specialitate au fost întocmite şi/sau 

coordonate, începând cu anul 2008, de către S.C. ASAR GRUP S.A., Deva pentru elaborarea PUZ-CP 

pentru Centrul Istoric Roşia Montană. 

În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice publicată de MCC în Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din 

data de 16.07.2004, în prezent, sunt clasate ca monument istoric 41 de imobile de pe cuprinsul localităţii 

Roşia Montană, respectiv două biserici şi 39 de case (cod LMI 2004: AB-II-s-B-00269, şi apoi de la AB-

II-m-B-00271 la AB-II-m-B-00311). Este vorba de locuinţe tradiţionale datând din sec. XIX–XX, care se 

păstrează —în marea lor majoritate, respectiv 35 de clădiri situate în ansamblul Zonei Protejate Centrul 

Istoric Roşia Montană—, alături de bisericile unitariană şi reformată. Tot acest ansamblu cu caracter 

cvasi-urban conservă imaginea istorică a aşezării Roşia Montană, strâns legată de exploatarea resurselor 

aurifere, de-a lungul a trei perioade semnificative pentru definirea peisajul cultural: antichitatea, 

caracterizată prin sistemul de exploatări miniere romane, evul mediu, reprezentat de tipul de exploatare 

minieră tradiţională şi epoca modernă şi contemporană, caracterizată printr-o perioadă de avânt 

tehnologic şi extindere a zonelor de exploatare anterioare. 

Trebuie amintit faptul că în redactarea generală a planurilor de management pentru patrimoniul cultural 

din zona Roşia Montană s-a ţinut cont şi de concluziile enunţate de S.C. OPUS – Atelier de arhitectură 

S.R.L. care au fost prezentate în documentaţia „Completarea documentaţiei pentru P.U.G. Roşia 

Montană; Studiu de restructurare a centrului istoric Roşia Montană‖, care a fost avizată de către MCC în 

anul 2002.  
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4.3. Sub-programul de cercetare etnografică 

Între anii 2001–2004 o echipă mixtă de la Muzeul Naţional al Satului ―Dimitrie Gusti‖ şi Centrul de 

Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Bucureşti a efectuat o cercetare 

etnografică de teren în zona localităţilor Roşia Montană, Corna şi Bucium. Rezultatele acestei cercetări au 

fost publicate într-un volum (P. Popoiu, 2004), ce va fi urmat de încă două volume planificate să apară în 

următorii ani. Această cercetare etnografică a vizat o investigaţie de teren, dublată de studiul şi publicarea 

unui amplu set de informaţii privind ocupaţiile, obiceiurile şi tradiţiile din zona Roşia Montană. Acest 

studiu a inclus şi studii demografice şi privitoare la structura caselor, arhitectura vernaculară, tipuri şi 

forme de locuinţe, ocupaţii tradiţionale şi uneltele folosite, abilităţi tradiţionale, aspecte ale vieţii 

spirituale, cât şi o seamă de consideraţii asupra impactului potenţial cauzat de redeschiderea minei de aur.  

 

4.4. Sub-programul de cercetare pentru istorie orală 

Acest tip de cercetare a fost realizată deopotrivă de Centrul de Istorie Orală a Societăţii Naţionale de 

Radiodifuziune (SRR), din perspectiva istoricului Silvia Angelescu (2001–2002) şi de o echipă mai largă 

din cadrul Centrului de Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Bucureşti, 

coordonată de dr. Georgeta Stoica, dr. Paula Popoiu, dr. Doina Işfănoni şi Mircea Dumitrecu (2001–

2002). Astfel s-a constituit o arhivă audio de interviuri realizate cu localnici din satele Roşia Montană, 

Corna şi Bucium, fiind creată o inedită resursă de studiu cu privire la istoria orală a acestor comunităţi 

prin reconstituirea memoriei acestora dintr-o serie întreagă de mărturii individuale ale unor subiecţi cu 

apartenenţă socio-profesională foarte diversă. 

 

4.5. Proiectul de inventariere şi evidenţă a bisericilor şi cimitirelor 

Între anii 2000–2001, CPPCN şi, mai apoi, între 2001–2002, OPUS au realizat o cercetare a arhitecturii şi 

un istoric succint al fiecărei biserici din satele Roşia Montană şi Corna. În paralel, pentru inventarierea 

patrimoniului mobil, a picturilor şi a altor ornamente ale bisericilor din Roşia Montană şi Corna, RMGC a 

angajat o companie independentă care să pregătească documentaţii de acest tip pentru fiecare biserică în 

parte. Astfel, S.C. Construction Projects Services S.A. (CPS) a realizat această activitate şi, ulterior, a 

redactat un raport independent (B. Wilson, 2003). Complementar acestor demersuri, există o serie de 

numeroase alte lucrări pe care RMGC s-a angajat public să le realizeze în contextul proiectului industrial 

propus. 

RMGC, prin implementarea unui nou proiect minier, nu doreşte şi nu intenţionează distrugerea de 

biserici, monumente sau cimitire. Pe de altă parte, principiul RMGC nu este acela de a oferi beneficii 

economice (locuri de muncă, standarde de viaţă înalte etc.) şi de a cere comunităţii să renunţe la ceea ce 

constituie valorile sale culturale şi morale. Compania consideră că dezvoltarea economică nu trebuie 

contrapusă spiritualităţii şi valorilor tradiţionale. 

Pornind de la aceste principii, din totalul de 10 biserici şi case de rugăciune cuprinse în perimetrul satelor 

Roşia Montană şi Corna vor fi afectate doar cele două biserici, respectiv cele două case de rugăciune din 

satul Corna. Nici una dintre aceste construcţii nu este clasată ca monument istoric. Astfel, au fost luate în 

calcul, până în momentul de faţă, toate opţiunile posibile şi, acolo unde s-a dovedit fezabil şi necesar, au 

fost modificate amplasamentele obiectivelor industriale, pentru ca impactul asupra bisericilor şi 

cimitirelor să fie cât mai redus posibil. În cazul celor două biserici, în contextul dezafectării lor, se vor lua 

o serie de măsuri de minimizare a impactului, printre care se numără şi cercetarea arheologică preventivă 

a amplasamentelor lor şi realizarea unui inventar detaliat al tuturor obiectelor de cult în vederea relocării 

acestora conform cutumelor religioase. 
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Bisericile, alături de celelalte monumente istorice din Roşia Montană vor intra într-un program complex 

de restaurare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SCOPUL ŞI PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PROTOCOLULUI 

PENTRU DESCOPERIRI ÎNTÂMPLĂTOARE 

Protocolul privind descoperirile arheologice întâmplătoare (PPDI) constituie o abordare nouă în ceea ce 

priveşte politicile de protejare a patrimoniului arheologic aplicabile astăzi în România. Demersul 

elaborării unui asemenea document strategic are în vedere planurile de management redactate în cadrul 

Raportului EIM, făcând referire la diverse practici de specialitate şi măsuri cu care se operează în mod 

curent în cadrul unei proceduri de evaluare a impactului de mediu la nivelul UE. Din perspectivă 

legislativă o asemenea abordare se subsumează pe de o parte unei categorii de expertiză numită îndeobşte 

supraveghere arheologică (watching brief) —tip de lucrare arheologică enunţat în legislaţia naţională sau 

a altor state UE—, iar pe de alta unei practici mai generale aparţinând metodelor moderne de management 

arheologic, respectiv gestionarea descoperirilor întâmplătoare, parte integrantă a unor măsuri specifice 

formulate în cadrul unui proces de tip EIM (vezi de exemplu setul de politici operaţionale ale Băncii 

Mondiale privind resursele culturale tangibile).  

Aşa cum s-a menţionat deja în introducerea acestui document, PPDI cuprinde 4 secţiuni specifice după 

cum urmează: 

 Partea I  – prezintă date şi informaţii generale care definesc necesitatea adoptării, principiile 

directoare şi domeniul de aplicabilitate, respectiv scopul şi obiectivele PPDI în raport 

cu proiectul minier Roşia Montană; 

 Partea II-a – secţiune specifică referitoare la Manualul operaţional de implementare a PPDI 

pentru perimetre de suprafaţă din amprenta proiectului minier Roşia Montană 

(document ce va fi elaborat la finalul etapei de autorizare a proiectului prin procedura 

EIM); 

 Partea III-a – secţiune specifică referitoare la Manualul operaţional de implementare a PPDI 

pentru perimetre de subteran din amprenta proiectului minier Roşia Montană 

(document ce va fi elaborat la finalul etapei de autorizare a proiectului prin procedura 

EIM); 

 Partea IV-a – cuprinde anexe cartografice şi de ilustraţie, referinţe bibliografice, inclusiv lista 

Notă: 

Toate aceste amplasamente menţionate în secţiunea 4 sunt indicate în documentaţia cartografică 

anexată PPDI. Într-o primă etapă toate aceste zone vor fi distinct marcate şi semnalizate. Acest fapt 

este absolut necesar pentru a indica foarte clar faptul că în cadrul acestora nu poate avea loc nici o 

lucrare de construire sau operare în absenţa experţilor arheologi, singurele persoane abilitate în mod 

legal să constate că au fost adoptate şi îndeplinite toate măsurile necesare menite să asigure 

salvgardare elementelor de patrimoniu arheologic şi înregistrarea corespunzătoare a datelor şi 

caracteristicilor acestora. Aceste perimetre de atenţie, sunt delimitate de zone tampon specifice încă 

din etapa de construire a proiectului minier, tocmai pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii a 

lucrărilor efectuate de personalul cu competenţe arheologice în situaţiile în care va fi necesară 

prezenţa acestora. Manualele operaţionale de implementare a PPDI pentru perimetrele de suprafaţă 

şi subteran vor cuprinde proceduri specifice pentru semnalizarea zonelor de interes arheologic şi 

modalităţile în care acestea vor fi accesibile pentru desfăşurarea lucrărilor de construire şi operare a 

minei.  
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principalelor reglementări legislative şi de bună practică din UE şi România. 

Astfel PPDI vizează formularea şi implementarea unui program subsecvent celui de cercetare arheologică 

efectuat la Roşia Montană în perioada 2000–2005 pentru elaborarea documentaţiei EIM. Recunoscând 

faptul că proiectul minier pe care-l propune are potenţialul să genereze un impact asupra patrimoniului 

arheologic din zona Roşia Montană, RMGC s-a angajat public să adopte măsuri concrete pentru atenuarea 

acestora. Astfel, într-o primă etapă, în conformitate cu prevederile legale a finanţat lucrările arheologice 

de salvare şi preventive din cadrul PNC – AM, iar ulterior a decis să adopte o extinderea a implicării sale 

din perspectiva dezvoltării durabile solicitând o expertiză suplimentară menită să asigure fapul că în 

condiţiile dezvoltării proiectului minier impactul asupra vestigiilor arheologice va fi cât mai redus cu 

putinţă. Astfel, PPDI este rezultatul unei cooperări între specialişti din România, Franţa şi Marea Britanie, 

un document operaţional care are în vedere identificarea unui just echilibru între toţi deţinătorii de 

interese în raport cu resursele minerale şi culturale din zona Roşia Montană. 

Pe cale de consecinţă este de aşteptat ca implementarea PPDI în cuprinsul amprentei proiectului minier 

Roşia Montană să fie considerată drept o măsură pro-activă de atenuare a impactului asupra vestigiilor din 

aria de referinţă, fiind o etapă subsecventă celei iniţaile de cercetare arheologică de salvare şi preventivă 

desfăşurată deja în majoritatea zonelor cu potenţial arheologic delimitate anterior în zona Roşia Montană. 

Punerea în practică a PPDI se înscrie într-o abordare de tip ―salvgardare prin studiu‖, urmărind deopotrivă 

recuperarea —prin mijloace şi tehnici specifice de investigare— a tuturor artefactelor care pot fi 

descoperite cu ocazia lucrărilor de construire şi operare a minei, înregistrarea exactă şi detaliată a 

contextelor arheologice din care acestea provin, a eventualelor structuri asociate, dar şi redactarea unor 

rapoarte de specialitate şi constituirea unei arhive de cercetare, respectiv extinderea colecţiilor de bunuri 

arheologice mobile provenite din acest areal. Nu în ultimul rând, prin elaborarea şi implementarea PPDI 

şi a manualelor operaţionale conexe se are în vedere o diseminare diversificată a acestor noi informaţii 

ştiinţifice —atât în mediul academic, cât şi pentru publicul larg—, dar şi punerea în valoare a acestor 

descoperiri. 

Scopul esenţial al PPDI este acela de a asigura cadrul metodologic şi operaţional, dar şi măsurile optime 

pentru identificarea, delimitarea, cercetarea şi înregistrarea tuturor vestigiilor şi artefactelor arheologice 

susceptibile să existe încă sub amprenta proiectului minier Roşia Montană, contribuind astfel la 

salvgardarea acestora conform standardelor de bună practică arheologică dintr-o serie de ţări UE, 

determinând în acelaşi timp perturbarea minimă a planurilor de construire şi operare a minei şi a 

infrastructurii asociate. 

Elaborarea PPDI şi a manualelor operaţionale conexe este necesară pentru armonizarea a două direcţii de 

acţiune majore reprezentate pe de o parte de protejarea patrimoniului arheologic, iar pe de altă parte de 

intenţia de dezvoltare a proiectului minier. În practica uzuală curentă în ţările UE în asemenea cazuri sunt 

avute în vedere o serie de principii cheie care definesc cele două sfere de interes. Astfel PPDI are în 

vedere următoarele: 

 vestigiile arheologice sunt o resursă finită şi non-regenerabilă şi ele pot apărea teoretic oriunde; în 

multe situaţii acestea sunt fragile şi vulnerabile să fie afectate sau distruse; 

 resursele arheologice nu au o valoare şi semnificaţie general valabilă şi egală; există diverse 

criterii şi metode de evaluare a caracteristicilor şi importanţei lor, dar adesea acestea nu pot fi 

determinate exclusiv prin metode non-distructive, fiind necesară investigarea propriu-zisă a 

vestigiilor arheologice şi implicit distrugerea ―depozitului arheologic‖; 

 resursele minerale, între care desigur şi aurul şi argintul, sunt necesare în contextul general de 

dezvoltare a societăţii, contribuind la modernizarea constantă a infrastructurii şi calităţii vieţii; 

 resursele minerale sunt resurse finite şi non-regenerabile care există şi pot fi exploatate într-o 

serie de amplasamente condiţionate geologic şi geografic; dezvoltarea proiectelor miniere trebuie 

însă să ia în calcul faptul că un asemenea demers comportă riscuri comerciale acceptabile; 
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 atât managementul patrimoniului arheologic, cât şi activităţile extractive se efectuează în baza 

unor reglementări legislative naţionale şi internaţionale, respectiv potrivit unor coduri de bună 

practică; 

 pentru stabilirea importanţei lor, atât pentru resursele arheologice, cât şi pentru cele minerale este 

nevoie de studii de evaluare; 

 există o poziţionare antitetică intrinsecă între interesul de ordin public legat de protejarea 

patrimoniului arheologic şi interesul de ordin privat referitor la exploatarea resurselor minerale; 

 prin sistemul de autorizare a unui proiect de exploatare prevăzut de legislaţie se stabileşte 

reconcilierea de ordin practic între nevoile specifice ale protejării patrimoniului arheologic şi cele 

ale dezvoltării miniere. 

În contextul implementării PPDI şi a manualelor operaţionale conexe sunt prevăzute o serie de lucrări 

specifice (atât pentru perimetrele de suprafaţă, cât şi pentru cele de subteran) care au în vedere: 

 delimitarea preliminară a perimetrelor de supraveghere arheologică în raport cu lucrările de 

construire şi operare a minei, respectiv corelarea etapizării acestora şi marcarea acestora în teren 

(vezi Harta 1–8); 

 realizarea unor studii geofizice de tip GPR şi/sau LIDAR (pentru identificare unor posibile 

goluri în subteran); 

 investigarea de tip perieghetic (field-walking) a perimetrelor de interes marcate în teren; 

 efectuarea de sondaje mecanice (investigaţie de tip coring şi/sau sampling); 

 redactarea unor rapoarte de evaluare cu privire la perimetrele de supraveghere arheologică; 

 supravegherea arheologică a lucrărilor de construire / operare; 

 delimitarea precisă a ariilor cu posibilă incidenţă a vestigiilor arheologice; 

 cercetări arheologice de salvare în perimetrele unde se descoperă întâmplător vestigii 

arheologice; 

 elaborarea rapoartelor arheologice tehnice privind degajarea de vestigii a respectivelor zone şi 

emiterea notificărilor subsecvente pentru continuarea lucrărilor de construire / operare. 

Prin urmare diversele operaţiuni arheologice vor fi realizate în cadrul unei zone sau al unui amplasament 

specificat, la suprafaţă sau în subteran, individual sau în paralel, acolo unde există posibilitatea ca 

resursele arheologice să fie deranjate sau distruse. Figura 2 prezintă această întreaga zonă de referinţă 

pentru implementarea PPDI, identificând în mod particular prin intermediul ―liniei de culoare roşie‖ 

amprenta întregii zone industriale preconizate pentru dezvoltarea proiectului minier Roşia Montană. 

Astfel este clar asumat faptul că toată această zonă va fi supusă Protocolului privind descoperirile 

întâmplătoare. În această ordine de idei şi luând în considerare toate datele arheologice cunoscute în 

prezent, precum şi planurile de implementare ale proiectului minier, au fost întocmite o serie de hărţi 

menite să faciliteze înţelegerea preliminară a riscului potenţial în acest sens (Hărţile 1 – 8). Cât priveşte 

necesitatea de corelare a PPDI cu etapele proiectului minier trebuie studiată detalierea operţiunilor 

industriale din planşele 2.8, 2.3–2.7, preluate din documentația EIM. În consecinţă programul de 

implementare a PPDI şi a manualelor operaţionale conexe va duce la elaborarea unor rapoarte tehnice de 

specialiate (de evaluare şi de cercetare arheologică de salvare), parte a unei viitoare arhive necesar a fi 

foarte bine proiectată şi organizată. Unul dintre obiectivele principale ale unei asemenea proceduri 

complexe de supravghere arheologică este acela de a stabili şi de a furniza date cu privire la resursele 

arheologice potenţial existente într-un amplasament.  
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Toate măsurile preconizate să fie adoptate şi implementate prin PPDI şi manualele operaţionale conexe 

trebuie să fie: 

 necesare din perspectiva protejării patrimoniului arheologic prin aplicarea principiului ―salvgardării 

prin studiu‖; 

 relevante şi în conformitate cu standardele de bună practică aplicabile în UE; 

 aplicabile într-un interval de timp bine cuantificat şi cu costuri viabile; 

 bine definite şi precise; 

 rezonabile în raport cu alte condiţionări obiective determinate de autorizarea proiectului minier. 

 

Figura 2: Aria de aplicabilitate şi implementare a Protocolului privind descoperirile întâmplătoare  

 

Pornind de la cele de mai sus, obiectivele principale ale Protocolului privind descoperirile întâmplătoare 

sunt acelea de a:  

 permite, în funcţie de constrângerile asociate amplasamentului, salvgardarea vestigiilor 

arheologice prin identificarea şi cercetarea acestora, respectiv prin înregistrarea datelor ştiinţifice, 

a căror prezenţă şi natură nu a putut fi stabilită (sau nu a putut fi stabilită într-o manieră relevantă 

profesional) înainte de începerea lucrărilor de construire sau exploatare sau a altor lucrări cu 

potenţial de distrugere/perturbare, dintr-o serie de raţiuni de ordin obiectiv; 

 da posibilitatea arheologului care  participă la supraveghere sau cercetare arheologică de salvare, 

atunci când situaţia constatată pe teren o impune, să notifice eficient şi efectiv —printr-o 

procedură clar stabilită — toate părţile interesate din cadrul echipei arheologice independente şi a 
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Departamentului de Patrimoniu al RMGC privind descoperirea întâmplătoare a unor 

vestigii/artefacte arheologice şi necesitatea întreruperii temporare a activităţii de 

construire/operare, astfel încât să poată fi adoptate şi puse în practică cu celeritate toate măsurile 

menite să evite distrugerea ireversibilă a respectivei descoperiri şi să contribuie la salvgardarea sa 

prin studiu sa în condiţii satisfăcătoare şi în conformitate cu standardele profesionale relevante, 

respectiv la recuperarea artefactelor; 

 relua activităţile de construire / operare oprite temporar pentru un anumit perimetru numai după 

finalizarea lucrărilor arheologice de salvare menite să prevină orice pierdere ireversibilă a unor 

elemente de patrimoniu arheologic. 

Protocolul privind descoperirile întâmplătoare derivă din analiza Raportului EIM şi detaliază 

angajamentul companiei privind identificarea/cercetarea/valorificarea —în scopuri ştiinţifice, dar şi în 

interes public— adecvată a vestigiilor arheologice descoperite accidental de către echipele de arheologi ce 

asigură expertiza de specialitate pentru monitorizarea lucrărilor de decopertare a stratului de sol vegetal 

sau a oricăror altor lucrări executate în timpul construirii sau exploatării miniere, în zonele identificate cu 

risc potenţial în ceea ce priveşte incidenţa unor posibile descoperiri aarheologice întâmplătoare. 

Protocolul privind descoperirile întâmplătoare are în vedere respectarea următoarelor principii: 

 stabilirea unor proceduri bine definite de monitorizare pentru identificarea vestigiilor arheologice 

potenţial încă existente la suprafaţă şi subteran; 

 organizarea unor stagii practice de instruire, conştientizare a necesităţii şi dobândirea de 

competenţe minimale pentru personalul non-arheologic; 

 evaluarea promptă de către specialişti a caracteristicilor şi semnificaţiei vestigiilor/obiectelor 

arheologice atunci când acestea sunt descoperite fortuit; 

 cercetarea şi înregistrarea adecvată a descoperirilor întâmplătoare, ţinând cont de calendarul 

lucrărilor de construire şi operare a minei, conform autorizării proiectului;; 

 comunicarea internă şi externă, eficientă şi transparentă, privind descoperirile întâmplătoare care 

pot să survină în cursul lucrărilor de construire şi operare a minei; 

 definirea unei proceduri viabile pentru gestionarea descoperirilor întâmplătoare; 

 raportarea situaţiilor neconforme şi adoptarea imediată de acţiuni corective şi preventive;  

 conformare legislativă cu normele juridice şi de bună practică aplicabile la nivel naţional şi în 

cadrul UE. 

Aplicarea PPDI este condiţionată în mod obiectiv de următoarele aspecte: 

- majoritatea perimetrelor cu potenţial arheologic confirmat din cuprinsul amprentei proiectului 

minier au fost supuse procedurii de descărcare de sarcină arheologică, iar altele au fost desemnate 

ca zone de rezervaţie arheologică, efectuarea supravegherii arheologice fiind astfel o măsură 

suplimentară; 

- nu toate zonele de interes arheologic au fost integral accesibile cercetării în perioada anilor 2000–

2007 dintr-o serie de raţiuni de ordin obiectiv; 

- a fost elaborată o serie preliminară de hărţi de risc potenţial privind incidenţa descoperirilor 

întâmplătoare considerând datele şi informaţiile rezultate din cercetările arheologice de salvare şi 

preventive dintre anii 2001–2007; 

- în toate zonele de risc potenţial privind incidenţa descoperirilor întâmplătoare măsurile necesare 
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pentru salvgardarea patrimoniului arheologic vor fi adoptate exclusiv în baza raportului tehnic de 

expertiză al arheologului/colectivului de cercetare  din cadrul echipei arheologice independente 

formate din reprezentanţi ai diverselor instituţii de profil care au participat la derularea PNC – 

AM. 

Modalitatea practică reprezentată de procedurile specifice şi măsurile ce vor fi aplicate pentru gestionarea 

descoperirilor întâmplătoare depinde, de la caz la caz, de natura şi importanţa descoperirii. Toate 

descoperirile întâmplătoare pot necesita cercetări arheologice de salvare, pe baza rezultatelor astfel 

obţinute putând fi luate deciziile necesare, în conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea 

raportului preliminar / notei de evaluare întocmite de echipele de specialişti ce asigură monitorizarea 

arheologică a lucrărilor de construire/operare a minei. 

Ca parte a implementării PPDI şi a manualelor operaţionale conexe, se vor institui o serie de sub-

programe referitoare la identificarea, cercetarea şi înregistrarea vestigiilor arheologice descoperite 

accidental, respectiv pentru custodia arhivei, relocarea, conservarea şi depozitarea descoperirilor 

arheologice. Dacă un prim set de astfel de sub-programe vor funcţiona numai pe durata etapelor de 

construire şi operare a minei, un al doilea set de asemenea sub-programe va continua pe întreaga durată a 

derulării Proiectului. 

Structura organizaţională care va fi responsabilă de implementarea şi derularea PPDI şi a manualelor 

operaţionale conexe este formată din: 

 echipa arheologică independentă (formată din colectivele arheologice independente) pentru 

perimetre de suprafaţă şi de subteran constituită din personal arheologic înscris în Registrul 

Arheologilor din România, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor participante la 

derularea PNC – AM sau a altor instituții de profil; 

 personalul de specialitate din cadrul Departamentului de Patrimoniu al RMGC. 

Pentru implementarea PPDI, RMGC va încheia contracte de prestări servicii arheologice cu instituţiile 

abilitate partenere în cadrul PNC – AM sau cu alte instituții de profil, respectând drepturile arheologilor 

participanţi potrivit Regulamentului săpăturilor arheologice din România şi cu posibilitatea ca acestea să 

poată subcontracta la rândul lor asemenea lucrări cu terţe părţi, cu competenţă recunoscută în domeniu.  

Ca şi procedură generală, echipa arheologică independentă, în colaborare cu reprezentanţii desemnaţi ai 

Departamentului de Patrimoniu al RMGC, va raporta stadiul lucrărilor efectuate în baza implementării 

PPDI şi a manualelor operaţionale conexe conducerii companiei la nivel de director şi va răspunde 

prompt pentru gestionarea eficientă a situaţiilor în care survine descoperirea accidentală a unor vestigii 

sau artefacte şi, după caz, va emite notificări de oprire temporară a lucrărilor în cazul în care sunt 

necesare cercetări arheologice suplimentare, sau activităţi de relocare a unor bunuri de patrimoniu. În 

eventualitatea în care se constată necesitatea efectuării unor cercetări arheologice de salvare suplimentare, 

va fi agreat un calendar bine definit pentru efectuarea acestora prin consultarea şi acordul comun al 

tuturor părţilor interesate (echipa arheologică independentă, reprezentanţii companiei şi reprezentanţii 

autorităţilor centrale şi/sau locale cu atribuţii legale în domeniul protejării patrimoniului arheologic). 

Întreaga procedură va fi monitorizată, potrivit procedurilor legale, de către reprezentanţi ai administraţiei 

publice centrale, serviciile publice deconcentrate ale acesteia şi/sau instituţiile de specialitate subordonate 

acesteia şi autorităţile administraţiei publice locale cu competenţe specifice privind activitatea de 

protejare a patrimoniului arheologic. 

Detalii preliminare referitoare la Protocolul privind descoperirile întâmplătoare sunt prezentate în 

Secţiunea 4.4.10 din Capitolul 4.9 – Condiţii culturale şi etnice – Patrimoniu Cultural care descriu 

conţinutul cadru pentru Protocolul privind descoperirile întâmplătoare, acest document fiind inclus ca 

anexă şi în Planul de management pentru patrimoniul cultural (Partea 1–3). 
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PARTEA II – PRINCIPII GENERALE PENTRU ELABORAREA 

MANUALULUI OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA PPDI ÎN 

PERIMETRE DE SUPRAFAŢĂ 

Având în vedere natura şi caracteristicile obiectivului arheologic vizat, metodologia de lucru şi tehnicile 

de sǎpǎturǎ vor fi adaptate şi structurate potrivit principalelor etape ale proiectului de supraveghere 

arheologică, respectiv de cercetare arheologică de salvare, anume evaluarea de teren (denumitǎ şi 

diagnostic detaliat), cercetarea de teren propriu-zisă cu caracter de salvare —cu două componente distincte 

reprezentate de supravegherea arheologică şi cercetarea arheologică de salvare în momentul efectuării unor 

descoperiri fortuite ale unor structuri/artefacte care nu au putut fi reperate anterior— şi analiza post-

săpătură. 

În practica uzualǎ, evaluarea (teoretică şi de teren) în cadrul unei proceduri de supraveghere arheologică 

este o etapǎ esenţialǎ a unui proiect de investigaţie arheologică cu caracter de salvare, care poate fi 

complementar cercetării arheologice preventive şi precede cu o anumită perioadǎ de timp începerea 

propriu-zisǎ a unor lucrǎri de construire/operare asociate unui proiect de infrastructură industrială (mină), 

astfel încât întreruperea ulterioarǎ a acestora datoritǎ descoperirii fortuite a unor vestigii arheologice sǎ 

poatǎ fi evitatǎ. Împreună cu o cercetarea arheologică preventivă, diagnosticul arheologic de teren detaliat 

este —în general— o modalitate eficientă de a obţine —prin metode instrusive şi non-intrusive— date 

precise care sǎ confirme sau să infirme dacǎ terenul ce va fi afectat de viitoare lucrǎri de 

construire/operare mai are potenţialul să conţină sau nu urme ale unor activitǎţi umane de interes 

arheologic din epoci istorice mai apropiate sau mai îndepǎrtate. În consecinţǎ, scopul principal al unui 

diagnostic arheologic detaliat —realizat prin metode intrusive şi non-intrusive— vizeazǎ detectarea, 

caracterizarea, circumscrierea şi datarea unor eventuale vestigii arheologice prin realizarea unor secţiuni 

de sondaj (subsumate unor lucrări de specialitate de tip coring sau sampling) sau a unor investigaţii de tip 

GPR / LIDAR etc.  

De bună seamă, prin implementarea PPDI şi a manualului operaţional subsecvent pentru perimetre de 

suprafaţă va fi reanalizat întregul set de date istorice şi arheologice deja existente, rezultate în urma 

derulării proiectului de cercetare arheologică preventivă din cadrul PNC – AM pentru zona de referinţă. 

De asemenea, se va proceda la analiza imaginilor aeriene recente şi de arhivă, precum şi a celor satelitare, 

demers dublat de achiziţia unor noi resurse informaţionale de acest fel. La final se va proceda la corelarea 

tuturor acestor date de detaliu cu hărţile istorice şi contemporane existente pentru acest perimetru, în 

vederea identificării modificărilor de peisaj survenite în ultimele decenii, precum şi pentru stabilirea 

topografiei detaliate a zonei, în vederea conturării preliminare a zonelor susceptibile să aibă potenţial 

arheologic şi care anterior nu au fost integral accesibile pentru efectuarea cercetărilor arheologice 

preventive dintre anii 2001–2007 (a se vedea Planșa 4a).  

Pentru perimetrele unde lucrările de diagnostic şi supraveghere vor conduce la identificarea certă a unor 

vestigii arheologice necunoscute anterior sau la descoperirea fortuită a unor asemenea elemente va fi 

derulată cea de-a doua fază a lucrărilor arheologice de specialitate şi anume cercetarea arheologică cu 

caracter de salvare subsumată practicii de salvgardare prin studiu. 

În continuare vor fi prezentate pe scurt o serie de consideraţii cu privire la metodologia de lucru ce va fi 

utilizatǎ —în diverse etape— pentru cercetarea potenţialelor obiective vizate 

Metodologia de cercetare va ţine seama pe de o parte, de caracteristicile sitului (suprafată - subteran), de 

diversitatea experienţei în teren a membrilor echipei arheologice independente dar va fi implementată o 

abordare unitară, compatibilă standardelor de bună practică relevante, menită să asigure —într-un interval 

de timp clar definit şi agreat de părţile interesate— deopotrivă recuperarea —prin mijloace şi tehnici 

specifice de investigare— tuturor artefactelor care pot fi descoperite cu ocazia lucrărilor de construire şi 
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operare a minei, înregistrarea exactă şi detaliată a contextelor arheologice din care acestea provin, a 

eventualelor structuri asociate, dar şi redactarea unor rapoarte de specialitate şi constituirea unei arhive de 

cercetare, respectiv extinderea colecţiilor de bunuri arheologice mobile provenite din acest areal. De bună 

seamă că metodologia de cercetare va fi influenţată de o serie de factori obiectivi, dar în final aceasta va 

asigura că nici o pierdere ireversibilă sau distrugere în dauna patrimoniului arheologic nu va surveni în 

contextul lucrărilor de construire/operare. 

În aceste condiţii, într-o primă fază demersurile vor fi orientate, pe de o parte, către cercetarea de 

suprafaţă (de fieldwalking) combinată cu diverse metode de investigare instrusive şi non-instrusive în 

toate zonele unde există indicii despre posibila existenţă a unor vestigii arheologice necunoscute anterior 

şi, pe de altă parte, către supravegherea lucrărilor de construire/operare în întreaga zonă a amprentei 

proiectului minier, pe amplasamente specifice care vor presupune perturbări ale solului şi subsolului. În 

toate aceste situaţii vor fi realizate constant înregistrǎri text (în format standardizat şi descriptiv), 

fotografii şi înregistrări grafice (planuri topo, relevee, grunduri, profile etc.) pentru documentarea 

adecvată a tuturor situaţiilor de interes arheologic observate. 

Pentru efectuarea unui diagnostic detaliat de teren se va apela la mijloace mecanice (excavatoare special 

echipate) cu ajutorul cărora, sub supraveghere arheologică se va proceda la realizarea unor sondaje 

amplasate după o proiectare prealabilă, în raport cu reperele topografice majore ale diverselor elemente de 

infrastructură industrială necesar a fi construite / operate. Principalul rezultat ce va fi furnizat prin 

efectuarea unor asemenea sondaje —exclusiv în zonele în care investigaţiile de tip GPR / LIDAR sau 

fieldwalking nu au indicat existenţa unor prosibile structuri sub stratul de sol vegetal— va fi stabilirea 

prezenţei sau nu a unor urme antropice cu relevanţă arheologică. În anumite situaţii, sondajele vor putea 

avea drept scop stabilirea limitei unor zone de interes pentru lucrările de cercetare arheologică de salvare. 

Pentru toate sondajele efectuate, caracteristicile şi observaţiile efectuate vor fi înregistrate într-o fişǎ 

standardizatǎ, documentarea preliminarǎ fiind completatǎ prin fotografii digitale. De asemenea, 

amplasarea şi dimensiunile acestor sondaje vor fi înregistrate topografic. 

În momentul în care vor fi identificate zone certe de interes arheologic sau va surveni descoperirea 

întâmplătoare a unor vestigii arheologice —desigur ţinând cont de observaţiile stratigrafice preliminare şi 

de termenele agreate în chip mutual de toate părţile interesate— se va proceda la decaparea efectuată 

mecanic utilizând două tipuri de excavatoare, ambele având cupa fără dinţi (lisă) şi dimensiuni diferite, 

fapt ce va permite obţinerea unor răzuieli cu acurateţe suficientă pentru a identifica şi delimita complexele 

arheologice. Decaparea se va face —în general— în pase altimetrice de circa 10 cm în zonele unde nu 

există indicii privind prezenţa unor vestigii arheologice imediat sub solul vegetal sau în pase mai mici în 

zonele unde posibilele vestigii (identificate preliminar prin metode non-intrusive) sunt situate foarte 

aproape de suprafaţa solului.  

După decapare, pentru delimitarea complexelor se va proceda la o răzuială manuală, vor fi atribuite sigle 

de complex şi se va face descrierea preliminară. O dată delimitate, complexele vor fi fotografiate în 

diverse stadii ale investigaţiei de salvare, apoi desenate la scara 1/20, cu excepţia unor detalii specifice 

înregistrate la scara 1/10. În acelaşi timp coordonatele complexelor vor fi ridicate cu staţia totală în planul 

general. După caz, se va proceda la secţionarea acestora. Luând în considerare rezultatele cercetărilor 

arheologice preventive din cadrul PNC – AM dintre anii 2001–2007 este de aşteptat să apară tipuri de 

complexe cunoscute şi cercetate anterior, membrii echipei arheologice independente având deja o foarte 

bună înţelegere şi experienţă practică pentru studierea lor adecvată într-un interval de timp bine definit, 

adaptat gradului de complexitate al fiecărei descoperiri în parte. Astfel odată ce vestigiile arheologice vor 

fi clar conturate şi delimitate se va proceda la săparea manuală a acestora şi înregistrarea detaliată —

diferenţiată pentru posibilele structuri de habitat sau cele cu caracter funerar— a contextului şi 

caracteristicilor acestora. 

Informaţii detaliate despre strategia, metodologia şi procedura de lucru a echipei arheologice independente 

şi a cerinţelor specifice pentru personalul non-arheologic vor fi cuprinse în manualul de operaţional privind 

implementarea PPDI pentru perimetre de suprafaţă. 
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În continuare sunt prezentate o serie de chestiuni şi principii generale ce vor fi avute în vedere la elaborarea 

acestor documentaţii, la finalizarea procedurii de autorizare a proiectului minier.  

 

6. PRINCIPII ŞI NORME PRELIMINARE PENTRU ÎNREGISTRAREA 

DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE ÎNTÂMPLĂTOARE LA SUPRAFAŢĂ  

În vederea implementării PPDI se va constitui o echipă arheologică independentă pentru perimetre de 

suprafaţă, formată din arheologi care activează în cadrul instituţiilor partenere anterior sau nu în cadrul 

PNC – AM sau colaborează cu acestea, având expertiză şi competenţă profesională recunoscută în 

domeniu. Lucrările arheologice de specialitate derulate prin implementarea PPDI şi expertiza de 

specialitate conexă vor fi realizate prin contracte de prestări servicii încheiate între instituţiile menţionate 

anterior şi companie, coordonarea ştiinţifică fiind asigurată de Muzeul Naţional de Istorie a României. 

Departamentul de Patrimoniu al RMGC va asigura logistica necesară derulării unor asemenea lucrări 

(utilaje, mijloace de transport, forţă de muncă, spaţii de cazare, lucru şi depozitare etc.) de către echipa 

arheologică independentă şi va asigura interfaţa de comunicare a acesteia cu compania.  

Astfel, Departamentul de Patrimoniu din cadrul RMGC, va colabora nemijlocit cu echipa arheologică 

independentă pentru perimetre de suprafaţă, constituită din colective de arheologi de la instituţiile 

abilitate conform legislaţiei în vigoare (partenere sau nu în PNC – AM) pentru monitorizarea lucrărilor 

tehnice de construire/operare conexe dezvoltării proiectului minier. Prezentul document (PPDI) a 

identificat şi elaborat o serie de hărţi de risc (Harta 1 – 8) pentru perimetre de suprafaţă şi crează cadrul 

pentru elaborarea subsecventă a hărţilor operaţionale pentru fiecare sub-program de lucrări arheologice, 

indicând cu precizie aria în care va fi implementat Protocolul privind descoperirile întâmplătoare. Aceste 

hărţi, detaliate pe baza planurilor privind dezvoltarea proiectului industrial, atât în faza de construcţie, cât 

şi în cea operaţională, publicate în EIM ca parte a capitolului ce tratează procesele tehnologice (Planşa 

2.8, 2.3–2.7, extrase din EIM) vor fi adaptate pentru necesităţile specifice de înregistrare identificate de 

echipa arheologică independentă.  

Prin urmare, pornind de la documentaţia cartografică preliminară realizată pentru PPDI, Departamentul 

de Patrimoniu al RMGC, serviciul topografic al companiei şi echipa arheologică independentă vor 

colabora pentru elaborarea unor seturi suplimentare de hărţi detaliate pentru perimetre de suprafaţă 

asociate direct planurilor de construire şi operare a minei, astfel încât PPDI să poată fi pus în practică cu 

maximă acurateţe. Odată elaborate şi agreate de toate părţile interesate, aceste hărţi vor fi puse la 

dispoziţie cu titlu gratuit echipei arheologice independente devenind suportul cartografic de referinţă 

pentru înregistrarea unitară a tuturor descoperirilor întâmplătoare ce pot să survină.  

Activităţile de dezvoltare a proiectului care ar putea avea un impact asupra posibilelor resurse arheologice 

necunoscute sunt asociate lucrărilor de excavaţie a carierelor, construcţiei drumurilor şi a altor elemente 

de infrastructură industrială (barajele, uzina etc.), lucrărilor de decopertare a stratului de sol vegetal. 

Decopertarea stratului de sol vegetal necesară pregătirii amplasamentelor haldelor de rocă sterilă, a 

instalaţiei de management a sterilelor, precum şi altor obiective industriale se va efectua prin elaborarea 

unor proceduri specifice de supraveghere arheologică şi cercetare arheologică de salvare (de tip 

salvgardare prin studiu) menite să asigure o gestionare adecvată a acestei problematici, astfel încât să nu 

survină nici o pierdere sau distrugere în dauna vestigiilor arheologice potenţial necunoscute în prezent. 

La începutul lucrărilor arheologice propuse prin PPDI, întreaga zonă industrială/de exploatare, cercetată 

prealabil în cadrul PNC – AM (vezi mai sus secţiunea 4) şi pentru care a fost parcursă procedura de 

descărcare de sarcină arheologică conform prevederilor legale, va fi supusă Protocolului privind 

descoperirile întâmplătoare (vezi Fig.1 şi Harta 01) va fi colorata pe hartă cu ROŞU (acestea fiind zonele 

în care au fost efectuate cercetări arheologice şi care au fost descrise în EIM). Practic, toate lucrările cu 

caracter industrial, susceptibile să afecteze în vreun fel modul de sedimentare naturală, situate în 

sectoarele unde au fost identificate şi cercetate anterior structuri arheologice (vezi CCA 2000–2007, AM 

I–III) se vor face sub stricta supraveghere a echipei arheologice independente, în cadrul procesului de 

monitorizare. 

În cazul în care, în cuprinsul acestor zone vor fi identificate structuri antropice antice, medievale, 
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moderne sau pre-industriale, în baza deciziei argumentate a echipei arheologice independente, directorul 

operaţiuniunilor miniere va impune suspendarea temporară oricăror activităţi în acel sector până la 

finalizarea cercetărilor arheologice cu caracter de salvare. 

Pe parcursul efectuării lucrărilor, zonele vor fi colorate în GALBEN (iniţial, acestea vor forma zonele 

tampon din jurul amplasamentelor colorate în ROŞU), însemnând că lucrările cu carcater industrial se pot 

derula aici sub strictă supraveghere arheologică. 

Zonele colorate în GALBEN se instituie ca zone de protecţie în jurul perimetrelor unde cercetările 

arheologice au identificat structuri antropice, antice, medievale, moderene sau contemporane, extinderea 

acestor perimetre fiind determinată de datele arheologice obţinute în timpul programului de cercetări, de 

analizele multidisciplinare, de interpretările aero-foto si nu in ultimul rând de micromorfologia zonei 

coroborată cu alte tipuri de indicii relevante la momentul desfăşurarii lucrărilor. 

În cazul în care, în cuprinsul acestor zone vor fi identificate structuri cu caracter antropic de interes 

arheologic, la decizia echipei arheologice independente, managementul operaţiuniunilor industriale va 

impune suspendarea temporară a oricăror activităţi în acel sector până la finalizarea cercetărilor 

arheologice de salvare. În tot acest timp, zona este temporar colorată în ROŞU. 

Managementul operaţiunilor industriale va emite un ordin/notificare de oprire a lucrărilor industriale şi va 

reloca respectivele activităţi de săpături/construcţii/exploatare în afara acestei zone, pentru a nu crea 

situaţii involuntare de risc pentru integritatea vestigiilor arheologice şi pentru a facilita accesul 

colectivelor arheologice de cercetare. 

După finalizarea cercetărilor arheologice, culoarea pentru zona respectivă poate fi schimbată înapoi în 

GALBEN,permiţând derularea unor lucrări cu caracter industrial sub stricta supraveghere arheologică. 

Dacă zona de construcţie/exploatare este considerată de echipa arheologică independentă ca fiind 

suficient evaluată în prealabil, iar realităţile din teren nu impun o monitorizare suplimentară, atunci ea va 

fi colorată în VERDE, culoare ce caracterizează toate zonele din cadrul amprentei industriale, cercetate 

anterior între anii 2001–2006 şi pentru care a fost parcursă procedura de descărcare de sarcină arheologică 

şi prin urmare cunoscute în prezent ca fiind fără vestigii arheologice. 

Colectivele de specialişti din echipa arheologică independentă asigură supravegherea lucrărilor de 

construcţie şi pe aceste sectoare, iar acolo unde este cazul pot solicita, în baza unei argumentări, oprirea 

temporară a lucrărilor până la finalizarea investigaţiilor de natură arheologică. 

Protocol privind descoperirile întâmplătoare rezultate în urma decopertării stratului de sol vegetal 

Majoritatea descoperirilor întâmplătoare pot fi găsite în stratul de sol de la suprafaţă sau imediat sub 

acesta şi, prin urmare, va fi implementată o procedură specifică impunând o vigilenţă sporită din partea 

echipelor tehnice (care au parcurs anterior stagii de formare adecvate) în timpul activităţilor de 

decopertare a stratului de sol vegetal şi o supraveghere mai atentă din partea arheologilor. Echipele de 

construcţii/exploatare vor fi înştiinţate/notificate înainte de începerea operaţiunilor lor specifice într-un 

anumit areal de către Departamentului de Patrimoniu al RMGC unde este necesară o vigilenţă crescută 

datorită unei posibile incidenţe a unor vestigii arheologice, fiind stabilită o corelare directă cu programul 

de desfăşurare a lucrărilor de construcţie, prin perimetrarea şi semnalizarea prealabilă şi în timp util a 

sectoarelor abordate. 

 

7. CERINŢE DE INSTRUIRE A PERSONALULUI CU COMPETENŢE NON-

ARHEOLOGICE  

Implementarea eficientă a Protocolului privind descoperirile întâmplătoare depinde și de capacitatea 

personalului non-arheologic (muncitorilor) ce efectuează lucrări de construcţii/exploatare de a recunoaşte 

artefactele arheologice şi alte vestigii si de conlucrarea activă şi nemijlocită a acestora cu echipele de 

arheologi. Prin urmare, toţi muncitorii din construcţii, minerii, şi alte categorii de personal vor participa la 
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un program de instruire arheologică asigurat de Departamentul de patrimoniu al RMGC şi echipa 

arheologică independentă. 

Această instruire va include un stagiu practic pentru recunoaşterea vestigiilor arheologice cum ar fi galerii 

romane, structuri şi artefacte din diverse perioade istorice (vezi mai jos secţiunea 9), dar mai ales din 

perioada romană şi medievală. Instruirea va scoate în evidenţă faptul că descoperirea unor astfel de 

vestigii este aşteptată şi valoroasă, şi că semnalarea imediată a acestora este importantă — acestea nu sunt 

ceva ce trebuie ―acoperit‖/ ―ascuns‖ sau evitat. 

Tot personalul din construcţii/exploatare va fi instruit asupra semnificaţiei codurilor de culoare din hărţi 

care indică zonele în care pot lucra sau nu (ROŞU – GALBEN – VERDE), sau unde pot lucra numai în 

prezenţa unui arheolog etc. De asemenea, personalul va deprinde procedurile simple pentru informarea 

Directorului de operaţiuni privind descoperirile întâmplătoare (a se vedea secţiunea 17); copii ale acestor 

proceduri se vor găsi în toate birourile, atât ale şantierului, cât şi din afara acestuia. 

 

8. CARACTERISTICI GENERALE ALE PRINCIPALELOR TIPURI DE 

VESTIGII ARHEOLOGICE SUSCEPTIBIL A FI DESCOPERITE 

ÎNTÂMPLĂTOR ŞI ARIILE LOR POSIBILE DE INCIDENŢĂ ÎN 

PERIMETRELE DE SUPRAFAŢĂ  

Istoria Roşiei Montane este strâns legată de existenţa zăcămintelor aurifere, care de-a lungul timpului au 

atras atenţia diverselor interese străine, încă din vremea romanilor. Patrimoniul minier a definit şi 

defineşte Roşia Montană, fiind elementul care conferă particularitate acestui loc în raport cu comunităţile 

învecinate din Transilvania, respectiv aşezările non-miniere. 

La Roşia Montană, o serie de situri arheologice reprezentative, compuse din galerii, puţuri de mină, 

elemente de infrastructură minieră (din epoca antică şi medievală), zone sacre, spaţii funerare şi zone de 

habitat dau măsura exploatării intensive a regiunii din epoca romană şi până astăzi. Una dintre primele 

descoperiri întâmplătoare provenind în mod cert de la Roşia Montană se referă la o serie de materiale 

epigrafice şi elemente de arhitectură funerară aflate în zona Tăului Găuri. Începând cu sfârşitul sec. XVIII 

şi până la jumătatea sec. XIX sunt descoperite accidental, în mai multe galerii de la Roşia Montană, o 

serie întreagă de tăbliţe cerate, reprezentând texte juridice romane referitoare la activităţi miniere şi 

elemente de viaţă cotidiană, redactate cu scriere latină cursivă. 

Prima atestare documentară referitoare la Roşia Montană, sub numele de Alburnus Maior, provine dintr-o 

tăbliţă cerată de epocă romană, datată 6 februarie 131 p. Chr. Alburnus Maior a intrat în literatura 

istorico-epigrafică datorită descoperirii aici între 1786-1855 a unor piese unicat, respectiv 25 de tăbliţe de 

lemn cerate, cu scriere latină cursivă, care reprezintă contracte de vânzare-cumpărare, plata unor servicii, 

împrumut cu dobândă, acte ale colegiilor, liste de preţuri şi cheltuieli, ca de pildă o listă de bucate, cu 

preţurile aferente pentru un banchet, convenţii de asociere, etc. 

Există atestate la Alburnus Maior două clădiri cu sistem de încălzire (hypocaustum) care ar putea să aibă 

o funcţiune administrativă. Este de presupus existenţa în acest context a unor depozite şi a unor posibile 

topitorii (ateliere de prelucrare a minereului aurifer), dar există foarte puţine date certe în stadiul actual al 

cercetării. Izvoarele scrise atestă şi existenţa unor clădiri ale unei asociaţii religioase (collegia), dar şi în 

acest caz descoperirile arheologice nu sunt foarte concludente. 

Descoperirea zonei sacre de la Hăbad Brădoaia, şi a unui număr mare de altare votive provenind de aici, 

îndreptăţesc ipoteza că zonele cu funcţiune sacră de la Alburnus Maior vor fi avut aspectul unor incinte cu 

ziduri de piatră, substitute a ceea ce se înţelege în general printr-un templu în antichitatea romană. În 

încheiere, trebuie amintită şi aserţiunea potrivit căreia la Roşia Montană va fi existat un mic castru sau 

elemente de infrastructură asociată unei prezenţe militare (L. Marinescu, 2002). 

Este posibil ca elementele legate de locuirea coloniştilor illiri de la Alburnus Maior să fi fost 

asemănătoare cu cele atestate la Domavia, unde au fost cercetate 120 de locuinţe, de mici dimensiuni, 
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aşezate în terase, constând în fapt dintr-o singură încăpere cu dimensiuni de 5 x 3 m. Cum se presupune 

că iniţial au fost exploatate filoanele aflate cel mai aproape de suprafaţă, este de aşteptat că minerii illiri s-

au aşezat în apropierea zonelor de exploatare, iar în momentul în care resursele respectivului zăcământ 

erau epuizate ei se strămutau în altă parte, pentru a deschide noi exploatări. 

Cercetările arheologice de suprafaţă efectuate până în prezent au indentificat în marea lor majoritate 

vestigii arheologice datând din perioada epocii romane (sec. II–III p. Chr.), respectiv necropole de 

incineraţie, zone sacre, un monument funerar circular, zone de habitat şi foarte puţine clădiri (vezi Anexa 

foto). 

Zone de habitat 

Au fost identificate patru zone de habitat în aria de dezvoltare a Proiectului, localizate după cum urmează 

la: 

 Hop Găuri;  

 Hăbad; 

 Tăul Ţapului; şi 

 Carpeni (desemnată deja drept zonă de „rezervaţie arheologică‖). 

Zone sacre 

Au fost identificate două zone sacre în aria de dezvoltare a Proiectului: 

 Hăbad Brădoaia şi 

 Valea Nanului 

Necropole 

Au fost identificate cinci necropole şi două arii funerare în aria de dezvoltare a Proiectului: 

 Hop-Găuri; 

 Zona funerară Carpeni; 

 Tăul Corna; 

 Jig-Piciorag; 

 Ţarina; 

 Pârâul Porcului-Tăul Secuilor;  

 Zona funerară Valea Nanului. 

În cursul cercetărilor arheologice din perioada 2000–2007 au fost descoperite peste 10.000 de artefacte, 

incluzând:  

 ceramică; 

 monede de bronz şi argint; 

 diverse obiecte de bronz (catarame, piese de centură, fibule, oglinzi etc.); 
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 obiecte de sticlă; 

 stele funerare şi altare votive;  

 lei funerari; şi 

 unelte de minerit de lemn. 

Toate aceste piese au fost colectate, restaurate, conservate şi înregistrate sau sunt în curs de restaurare, 

conservare şi înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2001. Ele provin din cercetări 

arheologice cu caracter de salvare/preventiv organizate în conformitate cu prevederile OG nr. 43/2000 cu 

modificările ulterioare. Obiectele sunt depozitate în depozitul bazei arheologice de la Roşia Montană, 

fiind în custodia MNIR. Procesul de restaurare a obiectelor este în curs pentru obiectele descoperite în 

perioada 2003–2005, în cadrul laboratoarelor specializate ale MNIR, MNIT, MNUAI şi MCDR. 

Între retragerea romană din Dacia şi a doua jumătate a secolului al XIII-lea nu cunoaştem —nici din surse 

arheologice, nici din cele documentare— date certe despre vreo activitate umană în zona actuală a Roşiei 

Montane.  

Încă din perioada evului mediu, începând cu secolul al XVI-lea, s-a manifestat interesul faţă de 

descoperirile întâmplătoare din această zonă. Diverşi cronicari, anticari, călători străini, diplomaţi, 

politicieni şi militari, şi desigur nu în ultimul rând savanţi au arătat un interes sporit faţă de acestă zonă, 

odată cu secolul al XVII-lea. 

După importante rapoarte şi studii de eficientizare a mineritului, precum şi reforme legate de minerit, 

odată cu debutul marilor construcţii industriale făcute pe cheltuiala statului —respectiv Imperiul 

Habsburgic—, asistăm în secolul al XVIII-lea la o adevărată revoluţie industrială în zona Roşiei Montane, 

aşa cum se observă de altfel pe întreg teritoriul Transilvaniei. Putem spune că acest moment devine 

semnificativ în cadrul amplelor transformări economico-sociale europene denumite convenţional prin 

termenul de ―revoluţie industrială‖, pentru zona în discuţie fiind de menţionat anul 1733 care marchează 

începutul amenajării sistemului de lacuri artificiale (tăuri) şi amenajări hidrotehnice, cu fonduri provenite 

de la Tezaurariatul Transilvaniei. 

Întreaga zonă auriferă Roşia Montană cunoaşte în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în contextul 

reformelor iniţiate de către împărăteasa Maria Tereza în 1773, o dezvoltare fără precedent prin 

deschiderea de mari galerii, atât de către stat, cât şi de proprietari sau asociaţii de proprietari particulari 

care concesionează de la stat drepturi de exploatare a zăcămintelor (1746 – sistemul de galerii Sf. Treime 

- Vercheşul de Jos – Râzna în masivul Cârnic; 1769 – galeria Vercheşul de Sus, în masivul Cârnic; 1783 

– galeria Sf. Cruce în masivul Orlea, o lucrare de mare amploare făcută din iniţiativa statului şi care 

parcurgea întreaga vale a pârâului Roşia). Acestei distribuţii de orizonturi subterane îi corespundea la 

suprafaţă un sistem complex de prelucrare a minereului alcătuit din lacuri de acumulare (tăuri) care 

alimentau firele de apă din văi unde erau amplasate instalaţiile de măcinare a minereului (şteampuri). 

Aceste două componente reprezentate de o multitudine de tăuri, sutele de şteampuri (în 1772, cu ocazia 

vizitei în zona Roşia Montană – Abrud a lui Ignatz von Born sunt menţionate cca. 1204 de şteampuri, 

localizate astfel: 226 pe Valea Roşiei, 254 pe Valea Cornei, 151 în Cărpiniş, 471 la Câmpeni şi 102 la 

Bucium) şi haldele de steril din jurul vechilor guri de mină au definit peisajul industrial al acestei zone 

miniere până în 1948.  

În această perioadă a secolelor XVIII–XIX la Roşia Montană vin să lucreze şi să se stabilească o serie de 

specialişti în minerit din zona Austriei, Ungariei, Slovaciei, etc. Ei schimbă treptat atât structura etnică a 

aşezării, cât şi aspectul ei general prin aportul de elemente de civilizaţie şi cultură de sorginte central 

europeană, precum elemente de arhitectură, artă decorativă barocă, ţinută vestimentară de sorginte 

germană, mobilier şi orfevrărie, ceramică şi sticlă, etc. 

După Marea Unire din 1918 şi până la 1948, Statul Român s-a implicat masiv, adoptând o nouă legislaţie 

privind bogăţiile subsolului şi susţinând un amplu proces de modernizare a industriei miniere. Toate 

acestea au determinat o serie întreagă de schimbări importante ale peisajului în valea Roşiei. Perioada 
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comunistă a adus, prin prigonirea proprietarilor de concesiuni miniere sau de şteampuri şi naţionalizarea 

mijloacelor de producţie, încheierea bruscă a unui proces istorico-economic ce a format practic localitatea 

Roşia Montană de-a lungul timpului. Anii ’60–’70 sunt reprezentativi pentru un amplu proces de 

explorare a zăcământului care precede deschiderea exploatării de suprafaţă în cariera Cetate şi mai apoi în 

cariera Cârnic— extinzând practic vechi zone istorice de exploatare—, cât şi o serie de modificări 

urbanistice substanţiale (construcţia blocurilor de locuinţe din zonele Carpeni şi Orlea, cât şi a celui din 

piaţa centrului istoric), efectele negative ale tuturor acestor acţiuni asupra mediului şi peisajului fiind 

vizibile şi active până în prezent.  

 

 

9. IMPLEMENTAREA PPDI ÎN CORELAŢIE CU CALENDARUL DE 

CONSTRUIRE ŞI OPERARE PENTRU PERIMETRE DE SUPRAFAŢĂ 

 

CALENDARUL PROIECTULUI MINIER 

 

Etapa de construcţie a minei (vezi Harta 2.8, cf. EIM 2006) 

 

Estimată pentru o perioada de 2 ani de zile, aceasta va cuprinde următoarele activităţi principale ce 

presupun deranjarea solului: 

- amenajarea carierelor Cetate şi Cârnic [posibile perimetre de interes arheologic în zona Hop-

Găuri]; 

- construirea uzinei de procesare şi a amenajărilor conexe [posibile perimetre de interes 

arheologic în zona Tăul Ţapului – Hăbad]; 

- construirea barajului iazului de decantare Corna, până la înălţimea de 80 m [posibile 

perimetre de interes arheologic în zona Tăul Corna]; 

- construirea barajului secundar de retenţie Corna; 

- construirea barajului de captare a apelor acide Cetate [posibile perimetre de interes 

arheologic]; 

- construirea drumului de acces la uzina de procesare [posibile perimetre de interes arheologic 

în zona Valea Nanului]; 

- construirea conductei de alimentare cu apa din râul Arieş; 

- construirea drumurilor industriale [posibile perimetre de interes arheologic]; 

- pregătirea amplasamentului celor două halde de steril Cârnic şi Cetate [posibile perimetre de 

interes arheologic]; 

- construirea canalelor de deviere a apelor meteorice; 

- amenajarea carierelor pentru materialele de construcţii Şulei şi Pârâul Porcului; 

- amenajarea amplasamentelor şi construirea stivelor de sol vegetal [posibile perimetre de 

interes arheologic]. 

 

Etapa de operare şi închidere a minei (Harta 2.3 – 2.7, cf. EIM 2006) 

 

 An 0 – finalizarea construcţiei minei şi începutul exploatării miniere în carierea Cârnic [posibile 

perimetre de interes arheologic în zona Cârnic sud]. Depozitarea minereului cu conţinut sărac de 

aur şi argint într-o stivă de minereu sărac localizată pe Valea Nanului, între cariera Cetate şi halda 

de steril Cetate. 

 An 1 – începe exploatarea şi în cariera Cetate [posibile perimetre de interes arheologic în zonele 

Găuri şi Zeus], în paralel cu cea din cariera Cârnic [posibile perimetre de interes arheologic în 

zona Cârnic sud] 

 An 5 – oprirea temporară a exploatării în cariera Cetate. Începerea reabilitării haldei Cetate – 

lucrări estimate pe o perioadă de 2 ani. 
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 An 7 – continuă operarea în cariera Cârnic [posibile perimetre de interes arheologic în zona 

Cârnic sud] şi se deschide cariera Orlea [posibile perimetre de interes arheologic în zona Orlea est 

şi Orlea sud] 

 An 9 – pe lângă exploatarea din carierele Cârnic [posibile perimetre de interes arheologic în zona 

Cârnic sud] şi Orlea [posibile perimetre de interes arheologic în zona Orlea est şi Orlea sud], se 

va relua exploatarea în cariera Cetate [posibile perimetre de interes arheologic în zonele Găuri, 

Zeus] şi se deschide şi cariera Jig. Este ultimul an de activitate în cariera Cârnic.  

 An 10 – se continuă lucrările de exploatare, alternativ în carierele Cetate, Orlea [posibile 

perimetre de interes arheologic în zona Orlea est şi Orlea sud] şi Jig şi se va continua reabilitarea 

carierei Cârnic şi va începe reabilitarea haldei Cârnic. 

 An 11 – se continuă lucrările de exploatare, alternativ în carierele Cetate, Orlea şi Jig. Acesta este 

ultimul an al exploatării în cariera Jig. 

 An 12 – se continuă lucrările de exploatare, alternativ în carierele Cetate şi Orlea. Acesta este 

ultimul an de operaţiuni în cariera Orlea. Se continuă rambleierea carierelor Cârnic, Orlea şi Jig. 

Se finalizează reabilitarea şi revegetarea haldei Cârnic. 

 An 14 – se finalizează exploatarea în cariera Cetate şi începe exploatarea stivei de minereu sărac. 

Continuă reabilitarea carierelor Cârnic şi Jig şi se finalizează reabilitarea carierei Orlea. Latura 

sudică a carierei Cârnic va fi complet reabilitată şi revegetată la sfârşitul acestui an. 

 An 16 – ultimul an de exploatare a obiectivului minier. Continuă lucrările de reabilitare ale 

carierei Orlea, ale barajului iazului de decantare, stabilizarea versanţilor carierei Cetate şi 

continuă procesul inundare a carierei Cetate început‚ în Anul 15. 

 An 17 – se redă în folosinţă terenul aferent Carierei Jig. Se finalizează reabilitarea barajului 

iazului de decantare şi revegetarea carierei Orlea. Începe reabilitarea stivei de minereu sărac. 

 Anii 18–25 – continuă reabilitarea amplasamentelor industriale (uzina de procesare, iazul de 

decantare, drumurile industriale, inundarea carierei Cetate). Începând cu Anul 25 urmează, pe o 

perioadă estimată între 30 şi 50 ani, o monitorizare post-închidere. 
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Calendarul proiectului minier (etapa de operare) conform Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului (EIM 2006)  
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10. MĂSURI DE SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ A PERSONALULUI  

Reglementările şi cerinţele privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă nu pot fi ignorate, oricât de 

urgentă ar fi nevoia de a înregistra datele arheologice. Prin urmare, normele referitoare la sănătate şi 

siguranţă vor avea prioritate în raport cu chestiunile legate de arheologie. Orice arheolog care efectuează 

cercetări în teren trebuie să respecte Politica de Sănătate şi Siguranţă. Arheologii care efectuează cercetări 

în teren trebuie să respecte normele privind desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă. Normele 

referitoare la sănătate şi siguranţă la locul de muncă trebuie stabilite de comun acord şi înţelese de toate 

părţile implicate, înainte de demararea lucrărilor. Trebuie să se realizeze o evaluare a riscurilor pentru 

fiecare proiect de cercetare pe teren. Echipa arheologică independentă trebuie să lucreze în strânsă 

legătură cu directorul unităţii miniere / directorul de operaţiuni şi să respecte regulile în vigoare pentru 

amplasamentul respectiv.  

În plus, Directorul de operaţiuni va fi responsabil, în toate situaţiile în care instituţiile autorizate, agenţiile 

guvernamentale sau alte organizaţii vizitează amplasamentul proiectului, ca toate cerinţele interne de 

securitate să fie urmate, inclusiv de asigurare a echipamentelor de protecţie.  

 

11. ANALIZE ŞI RAPOARTE ÎN CADRUL IMPLEMENTĂRII ŞI ACTIVĂRII 

PPDI  

Toate descoperirile întâmplătoare vor fi analizate de către arheologi calificaţi şi cu experienţă în acest 

domeniu, înscrişi în Registrul Arheologilor din România, conform prevederilor legale. Acestora li se va 

face o scurtă prezentare a proiectului înainte de începerea activităţii profesionale pentru o mai bună 

înţelegere a mediului de lucru şi a procedurilor în vigoare. 

Nivelul de detaliu al analizei caracteristicilor, artefactelor şi ecofactelor va corespunde scopului 

Protocolului de descoperiri întâmplătoare, respectiv caracteristicilor şi semnificaţiei descoperirilor. Toate 

datele rezultate în urma analizării şi/sau evaluării vor fi incluse în arhiva proiectului, şi vor fi încorporate 

într-o serie de publicaţii ştiinţifice a rezultatelor (seria de rapoarte preliminare şi ulterior publicarea în 

seria monografică Alburnus Maior). 

Toate rapoartele vor avea în vedere scopul Protocolului privind descoperirile întâmplătoare, cât  şi 

caracteristicile şi semnificaţia vestigiilor descoperite. De asemenea, se vor întocmi rapoarte intermediare 

privind descoperirile aparte. Ele trebuie să fie redactate într-un stil clar, concis şi logic, în conformitate cu 

sub-programul de analiză post-săpătură şi publicare stabilit în cadrul programului de arheologie 

determinat de implementarea PPDI. Rapoartele vor fi elaborate de către arheologi şi vor fi incluse în 

sistemul editorial şi de publicare stabilit deja anterior pentru PNC – AM şi, de asemenea, în conformitate 

cu legislaţia naţională de referinţă. 

 

12. MONITORIZARE 

Lucrările arheologice vor fi realizate şi coordonate de către echipa arheologică independentă (formată din 

arheologi de la Muzeul Naţional de Istorie a României cu participarea altor instituţii de specialitate 

implicate în cercetările arheologice de la Roşia Montană dintre anii 2001–2007, sau altele abilitate), în 

colaborare cu Departamentul de Patrimoniu al RMGC, raportate prin Cadrul de Monitorizare întocmit 

anterior de Gifford şi în cele din urmă vor fi publicate după cum s-a menţionat anterior.  

 

13. RAPORTAREA NECONFORMĂRII ŞI ACŢIUNI CORECTIVE  

Toate situaţiile în care o descoperire nu a fost raportată corespunzător va fi utilizată şi drept o experienţă 

de învăţare pentru compania minieră, echipele acesteia de construcţii/exploatare, şi de către echipa 

arheologică independentă. 
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Toate situaţiile vor fi înregistrate şi analizate pentru identificarea etapei în care a avut loc neconformarea, 

iar informaţiile dobândite vor fi utilizate pentru rescrierea procedurilor, şi pentru reinstruire, astfel încât 

astfel de incidente să nu se mai repete. 

 

14. ORGANIZAREA ŞI GESTIONAREA ARHIVEI DE DATE ŞTIINŢIFICE 

OBŢINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PPDI PENTRU PERIMETRE DE 

SUPRAFAŢĂ  

Toate artefactele, ecofactele şi înregistrările vor fi arhivate în conformitate cu reglementările legislaţiei 

naţionale şi cu recomandările Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, agreate de către 

Departamentul de Patrimoniu din cadrul RMGC şi având în vedere potenţialele cerinţe pentru viitorul 

Muzeu al Mineritului din Roşia Montană.  

 

15.  COMUNICARE ŞI DISEMINARE  

Modalităţile de comunicare internă sunt descrise rezumativ mai jos, în procesul de raportare a 

descoperirilor întâmplătoare: arheologii raportează descoperirile făcute Directorului de operaţiuni miniere 

care lucrează îndeaproape cu Departamentul de Patrimoniu al RMGC. 

Ordinele de oprire a lucrării vor fi emise de Directorul de operaţiuni în conformitate cu dispoziţiile 

echipei arheologice independente, conform procedurilor descrise la secţiunea 6. 

Comunicarea publică şi contactul cu mass-media —radio, TV, ziare, reviste, jurnale etc. — va fi realizată 

de către echipa arheologică independentă în parteneriat cu Departamentul de Patrimoniu şi Departamentul 

de PR al RMGC, cu scopul de a asigura consistenţa furnizării de noi date de interes public. 

 

16. PROCESUL DECIZIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA PPDI  

Aceste date sunt prezentate aici sub forma unei ―hărţi a procesului‖. Acest document indică în mod clar 

fluxul de comunicare şi punctele de decizie pentru Protocolul privind descoperirile întâmplătoare, 

oferind detalii cu privire la rolurile şi responsabilităţile care revin Departamentului de Patrimoniu al 

RMGC, echipei arheologice independente şi Directorului de operaţiuni al RMGC, precum şi a 

contractorilor de lucrări de construcţii şi exploatare care activează în cuprinsul amplasamentului de 

referinţă.  

Pentru ca obiectivele arheologice ale proiectului să poată fi atinse şi, în acelaşi timp, pentru a se asigura 

realizarea în timp util a lucrărilor de exploatare, este esenţial ca etapele procesului de implementare şi 

derulare a Protocolului privind descoperirile întâmplătoare să fie simple, uşor de gestionat şi verificat. În 

acest proces vor fi implicate numeroase persoane şi organizaţii, fiind necesar ca fiecare să înţeleagă rolul 

pe care îl va avea pe amplasament, în cadrul programului arheologic şi al lucrărilor cu caracter tehnic. 

Manualul operaţional pentru implementarea PPDI pentru perimetre de suprafaţă va trece în revistă şi va 

detalia corespunzător rolurile menţionate şi va asigura faptul că toate persoanele implicate vor avea o 

imagine de ansamblu asupra reacţiilor şi răspunsurilor la evenimentele care ar putea avea loc în cadrul 

activităţilor de teren. 

Toate acţiunile / lucrările / deciziile ce se impun ca urmare a implementării prezentului document şi a 

manualelor operaţionale subsecvente în timpul operaţiunilor de construire/amenajare a carierelor, precum 

şi în timpul exploatării, vor urma şi se vor conforma procedurilor descrise preliminar la secţiunea 6 (vezi 

mai sus), care vor fi detaliate corespunzător în Manualul operaţional pentru implementarea PPDI pentru 

perimetre de suprafaţă. 
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17. DIAGRAMA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE ŞI OPERARE A PPDI 
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PARTEA III – PRINCIPII GENERALE PENTRU ELABORAREA 

MANUALULUI OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA PPDI ÎN 

PERIMETRE DE SUBTERAN 

 

Patrimoniul arheologic minier a fost obiectul unor studii aprofundate realizate de specialiştii francezi din 

cadrul TRACES (Laboratoire des Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et 

les Sociétés), fost UTAH, Universitatea Toulouse 2 Le Mirail, CNRS UMR 5608 (Franţa). Cercetările au 

pus în evidenţă porţiuni de lucrări miniere romane în masivele Cetate, Cârnic, Cârnicel, Orlea-Ţarina, 

Păru-Carpeni şi Coş. Această situaţie impune acordarea unei atenţii sporite din punctul de vedere al 

arheologiei miniere în perimetrele ce vor fi afectate de lucrările de construire/exploatare ale proiectului 

(suprafaţă şi subteran). Cercetările arheologice miniere preventive şi de salvare reprezintă o premieră în 

România.  

 

Activitatea specialiştilor arheologi minieri ce vor efectua supravegherea arheologică a lucrărilor de 

construcţie/exploatare din zonele industriale/de exploatare prevăzute de proiect este reglementată de 

acelaşi tip de proceduri operaţionale ca şi în cazul personalului arheologic care va monitoriza perimetrele 

de suprafaţă (alin. 6). În cele ce urmează sunt detaliate preliminar o serie de elemente cu grad ridicat de 

specificitate care impun pe cale de consecinţă expertiza personalului arheologic minier din momentul 

începerii lucrărilor de monitorizare, după ce în prealabil va fi efectuat un diagnostic detaliat de teren. 

Monitorizarea se va realiza atât la suprafaţă, cât şi în subteran, în condiţii de securitate agreate de comun 

acord cu reprezentanţii RMGC. 

 

În etapa de decopertare, prin eliberarea accesului direct la roca vie pot să apară unele indicii privind 

activitatea minieră anterioară de suprafaţă sau subterană, fapt ce impune prezenţa permanentă pe 

respectivul amplasament de operare a unui specialist arheolog minier. 

 

O bună parte din suprafaţa proiectului este acoperită în prezent de halde de steril. Acestea stau mărturie 

pentru activitatea minieră precedentă dintr-un anumit perimetru, dar în acelaşi timp acoperă urmele unor 

exploatări anterioare. Îndepărtarea haldelor de steril va permite accesul la o parte deocamdată inaccesibilă 

şi prin urmare necunoscută, dar care are potenţialul să conducă la descoperirea unor noi căi de acces în 

lucrări miniere romane sau mai recente. Vor fi urmărite nu numai lucrările miniere rambleiate ce pot să 

apară de sub haldele de steril, dar şi eventuale echipamente din lemn folosite preponderent pentru 

susţinerea/protecţia accesului în subteran. 

 

Din motive de securitate, cercetările arheologice miniere din partea superioară a masivului Cârnic nu au 

putut fi continuate până la presupusele deschideri la zi (existente încă) ale lucrărilor miniere romane. 

Îndepărtarea haldelor de pe versanţii şi din zona superioară a masivului Cârnic va trebui să fie urmărită cu 

atenţie sporită de arheologii minieri pentru a se identifica vechile căi de acces la zi a lucrărilor miniere. 

Lucrările miniere romane au urmărit corpurile de minereu de la suprafață, astfel încât există posibilitatea 

să se descopere eventuale resturi de lucrări miniere de suprafaţă, în prezent complet rambleiate şi mascate 

de haldele de steril. 

 

În ceea ce priveşte masivul Cârnic, supravegherea efectuată de către personalul arheologic minier din 

echipa arheologică independentă se impune şi în etapa de exploatare. Deschiderea treptată a carierei în 

acest masiv poate facilita — aşa cum s-a preconizat încă de la diagnosticul din anii 1999–2000— 

descoperirea unor eventuale lucrări miniere cu precădere în zona din apropierea suprafeţei, zonă în care 

accesul este imposibil în prezent din motive de securitate. Supravegherea arheologică minieră se va 

realiza atât în zonele în care se cunosc lucrări miniere romane în zona de subteran, în cele situate în 

prelungirea lor, precum şi în zonele în care nu se cunosc deocamdată astfel de lucrări. 

 

Masivul Cetate, prin morfologia sa actuală, respectiv o carieră în zona central estică a amplasamentului de 

referinţă şi versanţi acoperiţi în mare parte de halde de steril, impune aceeaşi modalitate de monitorizare 

din partea personalului arheologic minier ca şi în cazul masivului Cârnic, cu menţiunea că şansele unor 

descoperiri întâmplătoare este minoră. 
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Masivele Orlea şi Ţarina au o particularitate aparte prin poziţia lucrărilor miniere în raport cu morfologia 

reliefului. Ponderea lucrărilor miniere dezvoltate în versant este mai redusă, în schimb, de vreme ce 

marea majoritate a lucrărilor miniere romane cunoscute se găseşte sub nivelul văii Roşia. Versanţii sunt 

acoperiţi în mare măsură de halde de steril, iar pe restul suprafeţelor aferente există clădiri publice, 

industriale şi private. Cercetările arheologice subterane sunt doar într-o fază preliminară, astfel încât 

situaţia acestui sector minier nu este elucidată integral. Prin intermediul unor ridicări topografice au fost 

identificate mai multe posibile zone de acces de la zi în subteran datând probabil din epoca romană, care 

va fi necesar să fie deschise în viitor prin decopertare, evacuarea unor halde de steril şi demolarea unor 

clădiri. Decopertarea, evacuarea haldelor de steril, precum şi alte lucrări necesare proiectului ce se vor 

derula în zona Orlea-Ţarina vor fi monitorizate îndeaproape de personal arheologic minier din echipa 

arheologică independentă. În etapa de exploatare propriu-zisă, echipa de arheologi minieri va urmări 

evoluţia deschiderii treptate a carierelor şi eventuala apariţie a unor lucrări miniere sau a unor resturi de 

echipamente miniere (roţi hidraulice, susţineri de lemn etc.). 

 

Sectoarele miniere Piatra Corbului, Păru-Carpeni şi Coş (Cătălina-Monuleşti) reprezintă zone protejate în 

raport cu proiectul minier propriu-zis. Cu toate acestea, sectoarele cu lucrările miniere romane din aceste 

perimetre vor fi urmărite de echipa de arheologi minieri independenţi în mod permanent, atât în etapa de 

construcţie, cât şi în cea de exploatare a proiectului. De asemenea, se vor lua măsuri de protecţie maximă 

a acestor perimetre înainte de demararea lucrărilor programate în cariere. Se va monitoriza cu atenţie 

starea lor de conservare în paralel cu derularea exploatării. În cazul în care se observă că starea lor de 

conservare este afectată de diverse activităţi legate de exploatare se vor lua măsuri de protecţie şi de 

stabilizare a acestora de către RMGC, în conformitate cu soluţiile oferite de specialiştii arheologi minieri. 

 

 

18. PRINCIPII ŞI NORME PRELIMINARE PENTRU ÎNREGISTRAREA 

DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE ÎNTÂMPLĂTOARE ÎN SUBTERAN 

 

În timpul efectuării cercetărilor arheologice miniere în zonele din subteran au existat sectoare în care 

condiţiile tehnice sau de siguranţă ale echipei de cercetători nu au făcut posibil accesul pentru studiu şi 

cartografiere. În timpul exploatării unei cariere, pot fi identificate astfel descoperiri întâmplătoare în 

subteran, cum ar fi fragmente din galeriile miniere romane, şi / sau artefacte romane (de exemplu: opaiţe 

romane sau fragmente de lemn din structuri miniere vechi). În consecinţă este necesară implementarea 

unor protocoale speciale prin care se va institui o supraveghere permanentă cu grad sporit de atenţie din 

partea specialiştilor în arheologie minieră a activităţilor de exploatare în cadrul carierelor. Aspecte de 

ordin obiectiv legate de securitate şi acces pot să determine imposibilitatea temporară de acces pentru 

investigarea fiecărei asemenea descoperiri întâmplătoare până când condiţiile de securitate din carieră 

sunt readaptate noii situaţi survenite. Aceste condiţii de securitate trebuie să fie clar formulate şi să existe 

efectiv înainte ca o echipă din personalul minier de exploatare şi specialişti din arheologică independentă 

cu expertiză pentru domeniul arheologiei miniere să poată avea acces la respectiva zonă în mod 

corespunzător. Atât echipele de construcţii/exploatare, cât şi colectivele din echipa arheologică 

independentă vor coopera direct cu Departamentul de Patrimoniu al RMGC pentru o informare corectă şi 

notificarea în timp real privind situaţiile care necesită o vigilenţă crescută. În acest sens, au fost realizate 

hărţi preliminare de risc pentru indicarea zonele cu posibilă incidenţă a unor descoperiri întâmplătoare 

(vezi Hărţile 1–8). 

Echipa arheologică independentă va elabora o metodologie de lucru pentru înregistrarea unitară 

descoperirilor întâmplătoare ce pot surveni în zonele de subteran, care va fi utilizat de Departamentul de 

Patrimoniu din cadrul RMGC pentru stagiile de instruire practică a personalului non-arheologic. Toate 

lucrările de acest fel trebuie astfel să se desfăşoare în conformitate cu această metodologie şi documente 

de înregistrare subsecvente. Orice modificări care se dovedesc necesare pe parcursul derulării lucrărilor 

de supraveghere arheologică şi/sau cercetare arheologică de salvare trebuie să fie agreate în scris de către 

toate părţile interesate. 

La sosirea la faţa locului, colectivul din echipa arheologică independentă trebuie să ia legătura cu 

directorul de operaţiuni industriale sau cu alţi reprezentanţi desemnaţi ai firmei contractante şi să se 
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conformeze dispoziţiilor acestora referitoare la avizul de intrare şi ieşire de pe amplasament din raţiuni de 

siguranţă.  

În cazul în care un membru al echipei de construcţii/exploatare (sau vreun membru al echipei arheologice 

independente) observă vestigii arheologice ce trebuie să fie înregistrate, aceştia vor urma un set de 

proceduri prezentate preliminar mai jos şi în Figura 3.  

Este clar înţeles faptul că trebuie folosite resurse suficiente şi adecvate (personal, echipamente etc.) 

pentru a permite înregistrarea corespunzătoare a descoperirii, investigarea acesteia şi pentru conformarea 

cu toate cerinţele obligatorii de protecţie a sănătăţii şi securităţii. Pentru toate lucrările se vor realiza 

înregistrări complete şi adecvate (text, grafice, digitale şi fotografice, după cum se va stabili în cadrul 

metodologiei de înregistare unitară din manualul operaţional subsecvent , respectiv înregistrări 

topografice digitale în sistemul de coordonate naţional al României STEREO 70), utilizând fişe de 

înregistrare standardizate şi jurnale arheologice descriptive. Înregistrările digitale creeate ca parte a 

lucrărilor arheologice prevăzute de PPDI şi manualele operaţionale subsecvente se vor conforma unor 

standarde relevante de bună practică în domeniu. Echipa arheologică independentă va asigura faptul că 

informaţiile digitale, înregistrările în scris (pe hârtie) şi fotografice vor fi stocate într-un mediu sigur şi 

adecvat, şi vor fi efectuate cu regularitate copii de siguranţă, iar copiile vor fi păstrate într-o locaţie 

diferită faţă de cea arhivei primare. Colectarea artefactelor şi a ecofactelor, precum şi politicile, strategiile 

şi tehnicile de investigare subsumate unui demers de salvgardare prin studiu trebuie să fie potrivite 

scopului propus şi să fie înţelese de către toţi membri echipei arheologice independente.  

Întreg personalul arheologic, respectiv cel non-arheologic trebuie să aibă calificarea/instruirea şi 

experienţa necesare rolului îndeplinit în cadrul proiectului de supraveghere/cercetare arheologică de 

salvare, trebuie să fie informat cu privire la lucrările stabilite prin manualul operaţional şi trebuie să 

înţeleagă obiectivele demersului şi metodologia de lucru specifică.  

Echipamentul trebuie să fie în bune condiţii de funcţionare, să fie adecvat scopului urmărit, şi să respecte 

reglementările şi recomandările de sănătate şi siguranţă. 

Pornind de la acestea, în vederea implementării PPDI se va constitui o echipă arheologică independentă 

pentru perimetre de subteran, formată din arheologi care activează în cadrul instituţiilor partnere anterior 

în cadrul PNC – AM sau colaborează cu acestea. Lucrările arheologice de specialitate derulate prin 

implementarea PPDI şi expertiza de specialitate conexă vor fi realizate prin contracte de prestări servicii 

încheiate între instituţiile menţionate anterior şi companie, coordonarea ştiinţifică fiind asigurată de 

Muzeul Naţional de Istorie a României. Departamentul de Patrimoniu al RMGC va asigura logistica 

necesară derulării unor asemenea lucrări (utilaje, mijloace de transport, forţă de muncă, spaţii de cazare, 

lucru şi depozitare etc.) de către echipa arheologică independentă şi va asigura interfaţa de comunicare a 

acesteia cu compania.  

Astfel, Departamentul de Patrimoniu din cadrul RMGC, va colabora nemijlocit cu echipa arheologică 

independentă pentru perimetre de subteran, constituită din colective de arheologi de la instituţiile abilitate 

conform legislaţiei în vigoare (partenere sau nu în PNC – AM) pentru monitorizarea lucrărilor tehnice de 

construire/operare conexe dezvoltării proiectului minier. Prezentul document (PPDI) a identificat şi 

elaborat o serie de hărţi de risc (Harta 1 – 8) pentru perimetre de suprafaţă şi subteran şi crează cadrul 

pentru elaborarea subsecventă a hărţilor operaţionale pentru fiecare sub-program de lucrări arheologice, 

indicând cu precizie aria în care va fi implementat Protocolul privind descoperirile întâmplătoare. Aceste 

hărţi, detaliate pe baza planurilor privind dezvoltarea amplasamentului industrial, atât în faza de 

construcţie, cât şi în cea operaţională, publicate în EIM ca parte a capitolului ce tratează procesele 

tehnologice (Planşa 2.8, 2.3–2.7 cf. EIM 2006) vor fi adaptate pentru necesităţile specifice de înregistrare 

identificate de echipa arheologică independentă.  

Prin urmare, pornind de la documentaţia cartografică preliminară realizată pentru PPDI, Departamentul 

de Patrimoniu al RMGC, Serviciul Topografic şi echipa arheologică independentă vor colabora pentru 

elaborarea unor seturi suplimentare de hărţi detaliate pentru perimetre de suprafaţă şi subteran asociate 

direct planurilor de construire şi operare a minei, astfel încât PPDI să poată fi pus în practică cu maximă 

acurateţe. Odată elaborate şi agreate de toate părţile interesate aceste hărţi vor fi puse la dispoziţie cu titlu 
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gratuit echipei arheologice independente devenind suportul cartografic de referinţă pentru înregistrarea 

unitară a tuturor descoperirilor întâmplătoare ce pot să survină.  

Activităţile de dezvoltare a proiectului care ar putea avea un impact asupra posibilelor resurse arheologice 

necunoscute sunt asociate lucrărilor de excavaţie a carierelor, construcţiei drumurilor şi a altor elemente 

de infrastructură industrială (barajele, uzina etc.), lucrărilor de decopertare a stratului de sol vegetal. 

Decopertarea stratului de sol vegetal necesară pregătirii amplasamentelor haldelor de rocă sterilă, a 

instalaţiei de management a sterilelor, precum şi altor obiective industriale se va efectua prin elaborarea 

unor proceduri specifice de supraveghere arheologică şi cercetare arheologică de salvare (de tip 

salvgardare prin studiu) menite să asigure o gestionare adecvată a acestei problematici, astfel încât să nu 

survină nici o pierdere sau distrugere în dauna vestigiilor arheologice potenţial necunoscute în prezent. 

La începutul lucrărilor arheologice propuse prin PPDI, întreaga zonă industrială/de exploatare, cercetată 

prealabil în cadrul PNC – AM (vezi mai sus secţiunea 4) şi pentru care a fost parcursă procedura de 

descărcare de sarcină arheologică conform prevederilor legale, va fi supusă Protocolului privind 

descoperirile întâmplătoare (vezi Fig.1 şi Harta 01) va fi colorata pe hartă cu ROŞU (acestea fiind zonele 

în care au fost efectuate cercetări arheologice şi care au fost descrise în EIM). Practic, toate lucrările cu 

caracter industrial, susceptibile să afecteze în vreun fel modul de sedimentare naturală, situate în 

sectoarele unde au fost identificate şi cercetate anterior structuri arheologice (vezi CCA 2000–2007, AM 

I–III) se vor face sub stricta supraveghere a echipei arheologice independente, în cadrul procesului de 

monitorizare. 

În cazul în care, în cuprinsul acestor zone vor fi identificate structuri antropice antice, medievale, 

moderne sau pre-industriale, în baza deciziei argumentate a echipei arheologice independente, directorul 

operaţiuniunilor miniere va impune suspendarea temporară oricăror activităţi în acel sector până la 

finalizarea cercetărilor arheologice cu caracter de salvare. 

Pe parcursul efectuării lucrărilor, zonele vor fi colorate în GALBEN (iniţial, acestea vor forma zonele 

tampon din jurul amplasamentelor colorate în ROŞU), însemnând că lucrările cu carcater industrial se pot 

derula aici sub strictă supraveghere arheologică. 

Zonele colorate în GALBEN se instituie ca zone de protecţie în jurul perimetrelor unde cercetările 

arheologice au identificat structuri antropice, antice, medievale, moderene sau contemporane, extinderea 

acestor perimetre fiind determinată de datele arheologice obţinute în timpul programului de cercetări, de 

analizele multidisciplinare, de interpretările aero-foto si nu in ultimul rând de micromorfologia zonei 

coroborată cu alte tipuri de indicii relevante la momentul desfăşurarii lucrărilor. 

În cazul în care, în cuprinsul acestor zone vor fi identificate structuri cu caracter antropic de interes 

arheologic, la decizia echipei arheologice independente, managementul operaţiuniunilor industriale va 

impune suspendarea temporară a oricăror activităţi în acel sector până la finalizarea cercetărilor 

arheologice de salvare. În tot acest timp, zona este temporar colorată în ROŞU. 

Managementul operaţiunilor industriale va emite un ordin/notificare de oprire a lucrărilor industriale şi va 

reloca respectivele activităţi de săpături/construcţii/exploatare în afara acestei zone, pentru a nu crea 

situaţii involuntare de risc pentru integritatea vestigiilor arheologice şi pentru a facilita accesul 

colectivelor arheologice de cercetare. 

După finalizarea cercetărilor arheologice, culoarea pentru zona respectivă poate fi schimbată înapoi în 

GALBEN,permiţând derularea unor lucrări cu caracter industrial sub stricta supraveghere arheologică. 

Dacă zona de construcţie/exploatare este considerată de echipa arheologică independentă ca fiind 

suficient evaluată în prealabil, iar realităţile din teren nu impun o monitorizare suplimentară, atunci ea va 

fi colorată în VERDE, culoare ce caracterizează toate zonele din cadrul amprentei industriale, cercetate 

anterior între anii 2001–2006 şi pentru care a fost parcursă procedura de descărcare de sarcină arheologică 

şi prin urmare cunoscute în prezent ca fiind fără vestigii arheologice. 

Colectivele de specialişti din echipa arheologică independentă asigură supravegherea lucrărilor de 
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construcţie şi pe aceste sectoare, iar acolo unde este cazul pot solicita, în baza unei argumentări, oprirea 

temporară a lucrărilor până la finalizarea investigaţiilor de natură arheologică. 

 

19. CERINŢE DE INSTRUIRE A PERSONALULUI CU COMPETENŢE NON-

ARHEOLOGICE 

Implementarea eficientă a Protocolului privind descoperirile întâmplătoare depinde și de capacitatea 

personalului non-arheologic (muncitorilor) ce efectuează lucrări de construcţii/exploatare de a recunoaşte 

artefactele arheologice şi alte vestigii şi de conlucrarea activă şi nemijlocită a acestora cu echipele de 

arheologi. Prin urmare, toţi muncitorii din construcţii, minerii, şi alte categorii de personal vor participa la 

un program de instruire arheologică asigurat de Departamentul de patrimoniu al RMGC şi echipa 

arheologică independentă. 

Această instruire va include un stagiu practic pentru recunoaşterea vestigiilor arheologice cum ar fi galerii 

romane, structuri şi artefacte din diverse perioade istorice (vezi mai jos secţiunea 20), dar mai ales din 

perioada romană şi medievală. Instruirea va scoate în evidenţă faptul că descoperirea unor astfel de 

vestigii este aşteptată şi valoroasă, şi că semnalarea imediată a acestora este importantă — acestea nu sunt 

ceva ce trebuie ―acoperit‖/ ―ascuns‖ sau evitat. 

Tot personalul din construcţii/exploatare va fi instruit asupra semnificaţiei codurilor de culoare din hărţi 

care indică zonele în care pot lucra sau nu (ROŞU – GALBEN – VERDE), sau unde pot lucra numai în 

prezenţa unui arheolog etc. De asemenea, personalul va deprinde procedurile simple pentru informarea 

Directorului de operaţiuni privind descoperirile întâmplătoare (a se vedea secţiunea 17); copii ale acestor 

proceduri se vor găsi în toate birourile, atât ale şantierului, cât şi din afara acestuia. 

 

20. CARACTERISTICI GENERALE ALE PRINCIPALELOR TIPURI DE 

VESTIGII ARHEOLOGICE SUSCEPTIBIL A FI DESCOPERITE 

ÎNTÂMPLĂTOR ŞI ARIILE LOR POSIBILE DE INCIDENŢĂ ÎN 

PERIMETRELE DE SUBTERAN 

Investigaţia arheologică minieră a lucrărilor subterane debutează prin căutarea şi identificarea lucrărilor 

miniere vechi, fie de la suprafaţă, în zone în care există indicii că ar putea exista (căutarea şi identificarea 

cavităţilor miniere cu ajutorul mijloacelor mecanice sau direct, prin periegheză), fie din subteran, pornind 

de la zone de acces direct ce constau chiar în lucrările miniere vechi sau acces indirect, respectiv lucrări 

miniere mai noi care se presupune că intersectează lucrările vechi căutate. Lucrările vechi cuprind atât 

vestigiile miniere antice, cât şi pe cele presupuse a fi anterioare secolului al XVII-lea (dată la care se 

răspândeşte utilizarea prafului de puşcă în minele din Europa). Lucrările miniere vechi sunt identificate 

prin diverse caracteristici, dintre care cele mai semnificative sunt: 

 forma acestora, cum ar fi spre exemplu secţiunea trapezoidală, caracteristică galeriilor antice de la 

Roşia Montană; 

 lăţimea redusă, specifică galeriilor, planurilor înclinate, puţurilor, suitorilor, şantierelor de 

exploatare; 

 prezenţa unor amenajări particulare, săpate cu unelte de fier în pereţii lucrărilor miniere, cum ar fi 

spre exemplu nişele de opaiţe, prezenţa urmelor de funingine ce se conservă pe pereţi, nişe 

simetrice mai mari, utilizate la calarea unor bârne de lemn (susţinere sau poduri pentru circulaţie); 

 urme de unelte de fier vizibile pe pereţi (târnăcop sau dălţi, libere sau cu mâner, cu secţiune 

pătratică). 

Cercetările arheologice miniere furnizează o viziune de ansamblu asupra cavităţilor miniere, absolut 

necesară pentru derularea în continuare a studiilor geologice şi de zăcământ, a celor de arheometrie 
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referitoare la iluminatul în subteran (nişe de opaiţ etc.), a studiului sistemului de evacuare a apelor de 

mină (canale de drenaj, puţuri, roţi hidraulice), a modalităţii de asigurare a securităţii lucrărilor miniere 

(resturi de susţinere în lemn sau urmele nişelor pentru fixarea lemnelor de susţinere), precum şi la 

interpretarea complexă a tuturor acestor informaţii, ceea ce permite în cele din urmă analiza dinamicii 

exploatării.  

Dinamica exploatării miniere se recunoaşte prin: 

 sensul de avansare a lucrărilor (sugerat prin orientarea spaţială a urmelor de unelte pe pereţii 

lucrărilor, a resturilor de fronturi de lucru, observabile pe tavan – talpă sau pereţi, care atestă în 

egală măsură şi schimbarea direcţiei respectivei lucrări miniere); 

 definirea naturii lucrărilor miniere – respectiv lucrări de cercetare şi/sau exploatare, auxiliare 

(galerie de acces sau de legătură, de ocol, cale de aeraj) - în funcţie de formă, dimensiuni, 

lungime şi poziţionare în cadrul reţelei, precum şi în funcţie de relaţia cu mineralizaţia (în culcuş, 

în acoperiş sau în prelungirea structurilor mineralizate); 

 stabilirea cronologiei relative a lucrărilor unele în raport cu altele, prin punerea în evidenţă a 

intersecţiilor, reprofilărilor acestora; 

 strategia de săpare a lucrărilor, dependentă de identificarea indiciilor de mineralizare şi de natura 

rocii din abataj (cu diferite grade de duritate, variind de la roci extrem de alterate, pulverulente, 

trecând la roci cu duritate medie şi ajungând la roci intens silicifiate, extrem de dure); 

 opţiunea de a recurge la abatajul cu unelte de fier sau la cel cu focul, în special pentru lucrările 

miniere situate în apropierea suprafaţei datorită problemelor de aeraj pe care le implică acesta din 

urmă (care dau naştere unor pereţi netezi, foarte rotunjiţi). 

Lucrările miniere prezentate în continuare se încadrează în următoarele cinci categorii cronologice: 

 Lucrări vechi: înainte de 300 p. Chr., incluzând epoca romană. 

 Epoca migraţiilor/Evul mediu timpuriu: 300–1100  

 Medievale: 1100–1500  

 Medievale/Moderne: 1500–1900  

 Moderne/Contemporane: 1900 până în prezent. 

Investigaţiile de arheologie minieră efectuate în masivele Cetate, Cârnic, Orlea, Jig şi Ţarina, au făcut 

posibilă cartarea a cca. 140 km de galerii subterane.  

Din perspectiva zonelor care au putut fi cercetate, au fost identificate până în prezent următoarele tipuri 

de lucrări: 

 Galerii scurte, galerii de cercetare şi galerii lungi – care asigurau accesul între diversele puncte de 

exploatare, sau galerii de exploatare dispuse grupat, una în apropierea celeilalte, în formă de stea 

sau ca o reţea rectangulară; 

 Depilaje, sau zone de exploatare, în general obţinute prin prelungirea sau adâncirea nivelului de 

călcare al unei galerii simple;  

 Planuri înclinate ascendente sau descendente, săpate fie de la suprafaţă, fie în subteran pentru a 

asigura legătura între două fronturi de lucru, uneori putând fi prevăzute cu trepte;  

 Camere cu pilieri – zone de exploatare situate la intersecţii de galerii şi filoane; 
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 Puţuri de recunoaştere sau exploatare, fie verticale, fie elicoidale, fie de forma rectangulară 

descendentă, echipate cu trepte; şi, 

 Puţuri de comunicare între niveluri, sunt în general rare şi scurte.  

Galeria reprezintă principalul tip de lucrare minieră (vezi Anexa foto), şi ea este adaptată necesităţii şi 

anume acces, explorare, exploatare. Sunt cunoscute destul de puţine canale de drenare a apelor în galerii, 

dar este evident că acest aspect trebuia să fie luat în considerare în părţile inferioare ale masivelor. 

Zonele investigate în cursul cercetărilor de arheologie minieră sunt: 

 Cetate; 

 Cârnicel; 

 Cârnic; 

 Jig-Văidoaia; 

 Orlea-Ţarina;  

 Carpeni-Păru Carpeni; 

 Lety-Coş; şi, 

 Hăbad. 

 

21. IMPLEMENTAREA PPDI ÎN CORELAŢIE CU CALENDARUL DE 

CONSTRUIRE ŞI OPERARE PENTRU PERIMETRE DE SUBTERAN 

Vezi secţiunea 9 din prezentul document. 

 

22. MĂSURI DE SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ A PERSONALULUI 

Reglementările şi cerinţele privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă nu pot fi ignorate, oricât de 

urgentă ar fi nevoia de a înregistra datele arheologice. Prin urmare, normele referitoare la sănătate şi 

siguranţă vor avea prioritate în raport cu chestiunile legate de arheologie. Orice arheolog care efectuează 

cercetări în teren trebuie să respecte Politica de Sănătate şi Siguranţă. Arheologii care efectuează cercetări 

în teren trebuie să respecte normele privind desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă. Normele 

referitoare la sănătate şi siguranţă la locul de muncă trebuie stabilite de comun acord şi înţelese de toate 

părţile implicate, înainte de demararea lucrărilor. Trebuie să se realizeze o evaluare a riscurilor pentru 

fiecare proiect de cercetare pe teren. Echipa arheologică independentă trebuie să lucreze în strânsă 

legătură cu directorul unităţii miniere / directorul de operaţiuni şi să respecte regulile în vigoare pentru 

amplasamentul respectiv.  

În plus, Directorul de operaţiuni va fi responsabil, în toate situaţiile în care instituţiile autorizate, agenţiile 

guvernamentale sau alte organizaţii vizitează amplasamentul proiectului, ca toate cerinţele interne de 

securitate să fie urmate, inclusiv de asigurare a echipamentelor de protecţie.  
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23. ANALIZE ŞI RAPOARTE ÎN CADRUL IMPLEMENTĂRII ŞI ACTIVĂRII 

PPDI 

Toate descoperirile întâmplătoare vor fi analizate de către arheologi calificaţi şi cu experienţă în acest 

domeniu, înscrişi în Registrul Arheologilor din România, conform prevederilor legale. Acestora li se va 

face o scurtă prezentare a proiectului înainte de începerea activităţii profesionale pentru o mai bună 

înţelegere a mediului de lucru şi a procedurilor în vigoare. 

Nivelul de detaliu al analizei caracteristicilor, artefactelor şi ecofactelor va corespunde scopului 

Protocolului de descoperiri întâmplătoare, respectiv caracteristicilor şi semnificaţiei descoperirilor. Toate 

datele rezultate în urma analizării şi/sau evaluării vor fi incluse în arhiva proiectului, şi vor fi încorporate 

într-o serie de publicaţii ştiinţifice a rezultatelor (seria de rapoarte preliminare şi ulterior publicarea în 

seria monografică Alburnus Maior). 

Toate rapoartele vor avea în vedere scopul Protocolului privind descoperirile întâmplătoare, cât  şi 

caracteristicile şi semnificaţia vestigiilor descoperite. De asemenea, se vor întocmi rapoarte intermediare 

privind descoperirile aparte. Ele trebuie să fie redactate într-un stil clar, concis şi logic, în conformitate cu 

sub-programul de analiză post-săpătură şi publicare stabilit în cadrul programului de arheologie 

determinat de implementarea PPDI. Rapoartele vor fi elaborate de către arheologi şi vor fi incluse în 

sistemul editorial şi de publicare stabilit deja anterior pentru PNC – AM şi, de asemenea, în conformitate 

cu legislaţia naţională de referinţă. 

 

24. MONITORIZARE 

Lucrările arheologice vor fi realizate şi coordonate de către echipa arheologică independentă (formată din 

arheologi de la Muzeul Naţional de Istorie a României cu participarea altor instituţii de specialitate 

implicate în cercetările arheologice de la Roşia Montană dintre anii 2001–2007, sau altele abilitate), în 

colaborare cu Departamentul de Patrimoniu al RMGC, raportate prin Cadrul de Monitorizare întocmit 

anterior de Gifford şi în cele din urmă vor fi publicate după cum s-a menţionat anterior.  

 

25. RAPORTAREA NECONFORMĂRII ŞI ACŢIUNI CORECTIVE 

Toate situaţiile în care o descoperire nu a fost raportată corespunzător va fi utilizată şi drept o experienţă 

de învăţare pentru compania minieră, echipele acesteia de construcţii/exploatare, şi de către echipa 

arheologică independentă. 

Toate situaţiile vor fi înregistrate şi analizate pentru identificarea etapei în care a avut loc neconformarea, 

iar informaţiile dobândite vor fi utilizate pentru rescrierea procedurilor, şi pentru reinstruire, astfel încât 

astfel de incidente să nu se mai repete. 

 

26. ORGANIZAREA ŞI GESTIONAREA ARHIVEI DE DATE ŞTIINŢIFICE 

OBŢINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PPDI PENTRU PERIMETRE DE 

SUBTERAN 

Toate artefactele, ecofactele şi înregistrările vor fi arhivate în conformitate cu reglementările legislaţiei 

naţionale şi cu recomandările Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, agreate de către 

Departamentul de Patrimoniu din cadrul RMGC şi având în vedere potenţialele cerinţe pentru viitorul 

Muzeu al Mineritului din Roşia Montană.  

 



58 
 

27. COMUNICARE ŞI DISEMINARE 

Modalităţile de comunicare internă sunt descrise rezumativ mai jos, în procesul de raportare a 

descoperirilor întâmplătoare: arheologii raportează descoperirile făcute Directorului de operaţiuni miniere 

care lucrează îndeaproape cu Departamentul de Patrimoniu al RMGC. 

Ordinele de oprire a lucrării vor fi emise de Directorul de operaţiuni în conformitate cu dispoziţiile 

echipei arheologice independente, conform procedurilor descrise la secţiunea 6. 

Comunicarea publică şi contactul cu mass-media —radio, TV, ziare, reviste, jurnale etc. — va fi realizată 

de către echipa arheologică independentă în parteneriat cu Departamentul de Patrimoniu şi Departamentul 

de PR al RMGC, cu scopul de a asigura consistenţa furnizării de noi date de interes public. 

 

28. PROCESUL DECIZIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA PPDI 

Aceste date sunt prezentate aici sub forma unei ―hărţi a procesului‖. Acest document indică în mod clar 

fluxul de comunicare şi punctele de decizie pentru Protocolul privind descoperirile întâmplătoare, 

oferind detalii cu privire la rolurile şi responsabilităţile care revin Departamentului de Patrimoniu al 

RMGC, echipei arheologice independente şi Directorului de operaţiuni al RMGC, precum şi a 

contractorilor de lucrări de construcţii şi exploatare care activează în cuprinsul amplasamentului de 

referinţă.  

Pentru ca obiectivele arheologice ale proiectului să poată fi atinse şi, în acelaşi timp, pentru a se asigura 

realizarea în timp util a lucrărilor de exploatare, este esenţial ca etapele procesului de implementare şi 

derulare a Protocolului privind descoperirile întâmplătoare să fie simple, uşor de gestionat şi verificat. În 

acest proces vor fi implicate numeroase persoane şi organizaţii, fiind necesar ca fiecare să înţeleagă rolul 

pe care îl va avea pe amplasament, în cadrul programului arheologic şi al lucrărilor cu caracter tehnic. 

Manualul operaţional pentru implementarea PPDI pentru perimetre de subteran va trece în revistă şi va 

detalia corespunzător rolurile menţionate şi va asigura faptul că toate persoanele implicate vor avea o 

imagine de ansamblu asupra reacţiilor şi răspunsurilor la evenimentele care ar putea avea loc în cadrul 

activităţilor de teren. 

Toate acţiunile / lucrările / deciziile ce se impun ca urmare a implementării prezentului document şi a 

manualelor operaţionale subsecvente în timpul operaţiunilor de construire/amenajare a carierelor, precum 

şi în timpul exploatării, vor urma şi se vor conforma procedurilor descrise preliminar la secţiunea 6 (vezi 

mai sus), care vor fi detaliate corespunzător în Manualul operaţional pentru implementarea PPDI pentru 

perimetre de subteran. 

 

29. DIAGRAMA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE ŞI OPERARE A PPDI 

Vezi mai sus secţiunea 17 din prezentul document. 
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PARTEA A IV-A – DATE ŞI INFORMAŢII SPECIFICE. ANEXE 

 

1. DATE TEHNICE CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE CONSTRUCŢIE ŞI OPERARE A MINEI 

 

În tabelul de mai jos este prezentat în mod sintetic planul pe termen mediu şi lung de acţiuni privind 

patrimoniul arheologic al Roşiei Montane. 

 

Nr. crt. Denumirea sitului 
Acţiuni 

Categorii de lucrări / intervenţii 
Planificare 

1 
Găuri - Hop - Hăbad 

- Tăul Ţapului 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor (în afara celor publicate 

în volumele Alburnus Maior I şi II) 

 Restaurarea monumentului funerar de la Tău Găuri 

 Includerea monumentului funerar de la Tău Găuri într-un 

circuit de vizitare 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier 

2 Valea Nanului 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor (în afara celor publicate 

în volumul Alburnus Maior I) 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier 

3 Carpeni 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor (în afara celor publicate 

în volumul Alburnus Maior I) 

 Conservarea şi restaurarea sistemului hidraulic roman din 

sectorul Păru Carpeni şi a edificiului E2 

 Includerea rezervaţiei arheologice Carpeni într-un circuit 

de vizitare 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Tabără de vară de arheologie cu ocazia derulării 

cercetărilor  

Nu este cazul 

Zonă protejată 

4 Masivul Cârnic 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor (în afara celor publicate 

în volumul Alburnus Maior I) 

 Conservarea galeriilor din sectorul Piatra Corbului 

 Includerea galeriilor din sectorul Piatra Corbului într-un 

circuit de vizitare 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Realizarea modelului 3D al galeriilor antice din masivul 

Cârnic 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier  

 

5 Masivul Cetate 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier 

6 
Zona Istorică Roşia 

Montană 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor etnografice, 

arhitecturale socio-economice 

 Finalizarea lucrărilor de redeschidere a galeriei Cătălina 

Monuleşti 

 Includerea galeriei Cătălina Monuleşti într-un circuit de 

vizitare 

 Realizarea noului muzeu al mineritului 

 Restaurarea monumentelor istorice şi a clădirilor 

vernaculare din Centrului istoric 

Nu este cazul 

Zona protejată 

7 
Masivul Jig - 

Văidoaia 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor 

 Includerea zonei Văidoaia est într-un circuit de vizitare 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 
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 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

proiectului minier  

 

8 Ţarina 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier 

9 Masivul Orlea 

 Efectuarea cercetărilor arheologice preventive (suprafaţă şi 

subteran) 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor 

 Aplicarea legală a procedurii de descărcare de sarcină 

 Strămutarea expoziţiei în aer liber a muzeului Orlea 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier 

10 
Pârâul Porcului - 

Tăul Secuilor 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier 

11 Valea Cornei 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier 

12 
Tăul Cornei - Corna 

Sat 

 Publicarea rezultatelor cercetărilor 

 Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetărilor 

 Asigurarea supravegherii arheologice pe durata fazei de 

construcţie şi operare 

 Implementarea instrucţiunilor Protocolului pentru 

descoperiri întâmplătoare (PPDI) 

Conform etapelor 

planificate in 

calendarul 

proiectului minier 

13 Balmoşeşti 
 Tabără de vară de arheologie cu ocazia derulării 

cercetărilor arheologice 

Pe parcursul 

proiectului minier 
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2. SECŢIUNEA 4.4.10 A CAPITOLULUI 4.9 – CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE – 

PATRIMONIUL CULTURAL 

Protocolul pentru descoperiri întâmplătoare 

Protocolul pentru descoperiri întâmplătoare este o componentă esenţială a Planului de Management 

pentru Patrimoniul Cultural, care prezintă modul în care RMGC va asigura identificarea şi gestionarea 

adecvată a vestigiilor arheologice ce pot fi descoperite de-a lungul perioadei de existenţă a Proiectului. 

Luând în considerare natura amplasamentului există posbilitatea ca de-a lungul unor activităţi efectuate în 

diverse etape ale proiectului să fie descoperite ale bunuri arheologice. 

Din acest considerent va fi implementat un program de supraveghere arheologică, ce se va desfăşura şi în 

baza unui Protocol pentru descoperiri întîmplătoarem document care urmează să fie redactat în viitor. 

Acest protocol are ca scop prevenirea oricăror distrugeri accidentale ale resureslor arheologice, în 

eventualitatea în care acestea survin în cursul derulării etapelor proiectului, atât la suprafaţă, cât şi în 

subteran. 

Activităţile specifice ale Proiectului care pot ocaziona descoperirea întîmplătoare a unor bunuri 

arheologice sunt legate de exploatarea în carieră, construirea drumurilor şi a altor elemente de 

infrastructură, decopertări etc. În cursul efectuării decopertărilor pentru construirea iazului de decantare şi 

a zonelor de haldare va fi asigurată permanent supravegherea arheologică pentru a preveni orice 

potenţială afectare a unei resurse arheologice. 

Primul pas în prevenirea unor astfel de situaţii a fost efectuarea unui amplu studiu de condiţii iniţiale, în 

contextul căruia au fost investigate din punct de vedere arheologic zonele de sub amprenta proiectului, 

pentru cea mai mare parte dintre acestea MCC eliberând certificatele de descărcarea de sarcină 

arheologică, astfel RMGC îndeplinindu-şi obligaţiile legale care-i revin conform legii. Acestea sunt 

asigurarea resurselor necesare pentru investigarea preliminară a zonelor potenţial afectate, precum şi o 

serie de studii şi activităţi conexe legate de gestionarea bunurilor de patrimoniu mobil descoperite, şi 

prevenirea pe cât mai mult posibil a situaţiei apariţiei unor descoperiri semnificative în cursul derulării 

proiectului. 

Studiile de condiţii iniţiale şi cercetările arheologice preventive efectuate în vederea obţinerii descărcării 

de sarcină arheologică au identificat zonele cu potenţail arheologic, confirmând că în zona Roşia Montană 

au existat în sec. II – III p. Chr. exploatări miniere romane. În baza rezultatelor acestor cercetări, 

Protocolul pentru descoperiri întîmplătoare are un rol important din perspectiva procesului de evaluare a 

impactului de mediu. 

Următoarele secţiuni prezintă o serie de detalii asupra angajamentelor asumate în cadrul Proiectului 

pentru identificarea unor astfel de descoperiri în cursul activităţilor de decopertare şi excavare din cadrul 

acestuia. Protocolul pentru descoperiri întâmplătoare se va ghida după următoarele principii: 

 Supravegherea arheologică pentru identificarea potenţială a unor vestigii arheologice 

 Formare profesională, avertizare, vigilenţă şi competenţă; 

 Evaluarea rapidă a semnificaţiei descoperirii; 

 Înregistrarea şi documentarea adecvată a descoperirilor întâmplătoare; 

 Comunicarea internă şi externă a descoperirilor întâmplătoare; 

 Proceduri speciale pentru gestionarea descoperirilor întâmplătoare; 

 Raporturi de non-conformare cu prevederile protocolului şi acţiuni subsecvente corective şi 
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preventive; şi, 

 Conformarea cu prevederile legale aplicabile în cazul descoperirilor întâmplătoare (conform 

prevederilor Legii 462/2003). 

Modul de abordare specific în cazul descoperirilor întâmplătoare va fi determinat de natura semnificaţiei 

lor. Aceste descoperiri pot implica necesitatea efectuării de cercetări arheologice de salvare, în urma 

cărora să fie adoptate o serie de decizii conform legii. 

Scopul principal al Protocolului pentru descoperiri întâmplătoare este acela de a identifica, evalua 

semnificaţia şi conserva resurse arheologice unice într-o manieră adecvată, determinând o perturbare 

minimă a planificărilor construcţiilor şi operaţiunilor. 

În funcţie de natura unei astfel de descoperiri, în baza evaluării efectuate de echipa independentă de 

supraveghere arheologică şi a deciziei MCC şi DJPCCPCN Alba, Directorul operaţiunilor industriale 

poate să decidă suspendarea activităţii miniere într-un anumit perimetru. In completare, în momentul unor 

vizite sau evaluări în teren din partea autorităţilor legale abilitate, Directorul de operaţiuni care 

coordonează activitatea în acel perimetru va fi resposabil pentru asigurarea tuturor normelor de securitate 

şi efectuarea vizitei în condiţii de siguranţă. 

O serie de măsuri de management vor fi implementate ca parte a Protocolului pentru descoperiri 

întâmplătoare pentru a reduce posibilitatea sau pentru a minimiza impactul potenţial asupra vestigiilor 

arheologice. Aceste măsuri de management includ următoarele: 

 Cercetări extinse ale condiţiilor iniţiale: Colaborarea dintre RMGC şi MCC din timpul fazei de pre-

construcţie a determinat o bună cunoaştere şi înţelegere a arheologiei şi istoriei zonei Proiectului. 

Această informaţie va permite stabilirea priorităţii diverselor zone şi concentrarea eforturilor 

pentru identificarea descoperirilor întâmplătoare în zonele susceptibile de a avea resurse 

arheologice neidentificate, ajutînd astfel personalul arheologic de specialitate şi pe cel minier în 

identificarea tipurilor de descoperiri care pot să survină într-o anumită fază a proiectului; 

 Protocolul pentru decopertarea suprafeţelor: Este de aşteptat ca o bună parte din descoperirile 

întâmplătoare care pot să apară, să fie făcute în cursul operaţiunilor de decopertare, astfel că va fi 

dezvoltate un protocol special pentru efectuarea supravegherii arheologice în cursul 

decopertărilor. 

 Protocolul pentru descoperiri întâmplătoare subterane: În cursul operaţiunilor în carieră pot surveni 

astfel de descoperiri întâmplătoare subterane. Protocoale speciale vor fi implemntate pentru 

asigurarea supravegherii arheologice. O serie de măsuri speciale de securitate vor trebui luate în 

considerare pentru a permite accesul în siguranţă al specialiştilor arheologi. În situaţia în care se 

constată că o anumită zonă interceptată în cursul operaţiunilor nu face parte din cele investigate în 

contextul studiilor de condiţii iniţiale, se va aplica procedura specială prevăzută în Protocolul 

pentru descoperiri întâmplătoare. 

 Programul de relocare şi conservare: Un program privind relocarea, conservarea şi depozitarea 

materialelor arheologice rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare va trebui 

realizat, inclusiv pe baza unor controale autorizate. 

 Marcarea perimetrelor: Zonele cu potenţial ridicat privind probabilitatea descoperirilor 

întâmplătoare sau cele pentru care s-a dispus încetarea temporară a operaţiunilor şi accesul este 

restricţionat datorită unor astfel de situaţii trebuie marcate vizibil; personalul arheologic va trebui 

să se asigure că marcarea este corespunzătoare astfel încât să fie prevenit accesul utilajelor sau al 

personalului minier. Sesiunile de formare, consultările cu maiştri, şi Manualul de proceduri de 

operare standard al RMGC vor defini aceste tipuri de perimetre şi vor stabili reguli de 

semnalizare vizuală a acestora. 

 Oprirea frontului de lucru (suspendarea temporară): Din punctul de vedere al companiei, structura 
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de conducere va fi responsabilă de implementarea prevederilor Protocolului pentru descoperiri 

întămplătoare şi va decide, în funcţie de situaţie, oprirea temporară sau pentru o perioadă mai 

îndelungată a frontului de lucru într-un anumit sector, pentru a permite desfăşurarea cercetărilor 

arheologice preventive şi în baza rezultatelor acestora, luarea deciziilor şi măsurilor legale care se 

impun. 

Detalii suplimentare asupra acestui protocol sunt prezentate în Planurile ESMS, Plan M, Plan de 

Management pentru Patrimoniul Cultural. 
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ILUSTRAŢIE FOTO EXEMPLIFICATIVĂ 

privitoare la structuri arheologice (de habitat şi funerare), lucrări miniere subterane şi galeriile romane, artefacte 

ceramice, altare şi monumente litice, sticlă, tăbliţă cerată de epocă romană descoperite la Roşia Montană. 

 
Masivul Cârnic, vedere de ansamblu asupra versantului sudic (Roşia Montană) 

 
Valea Nanului, vedere de ansamblu (Roşia Montană) 



 
Hăbad, vedere de ansamblu (Roşia Montană) 

 
Hop-Găuri, vedere de ansamblu (Roşia Montană) 



 
Orlea, vedere de ansamblu (Roşia Montană) 

 
Necropola romană de la Tău Corna - vedere generală din timpul cercetărilor arheologice 



 
Necropola romană din Ţarina - vedere generală din timpul cercetărilor arheologice 

 
Necropola romană de la Pârâul Porcului - vedere generală din timpul cercetărilor arheologice 



 
Necropola romană de la Hop - vedere generală din timpul cercetărilor arheologice 

 
Structură funerară cu ring din piatră ce delimitează un mormânt de epocă romană (Roşia Montană, Pârâul Porcului) 



 
Structură funerară cu amenajare exterioară rectangulară (Roşia Montană, Ţarina) 

 
Structură funerară cu amenajare exterioară rectangulară (Roşia Montană, Ţarina) 



 
Structură funerară cu amenajare exterioară rectangulară (Roşia Montană, Ţarina) 

 
Structură funerară cu amenajare exterioară rectangulară (Roşia Montană, Ţarina) 



 
Mormânt de incinerație cu amenajare exterioară circulară (Roşia Montană, Hop) 

 
Mormânt de incinerație roman – secţiune longitudinală - (Roşia Montană, Hop) 



 
Edificiu roman cu elemente de zidărie în elevaţie şi hipocaustum (Roşia Montană, zona protejată Carpeni) 

 
Vestigii ale unor structuri de habitat (Roşia Montană, Tău Ţapului) 



 
Vestigii ale unor structuri de habitat (Roşia Montană, Valea Nanului) 

 
Vestigii ale unor structuri de habitat (Roşia Montană, Valea Nanului) 



 
Lucrări miniere subterane (Roşia Montană, Cârnic - Reţeaua Mare) 

 
Lucrări miniere subterane (Roşia Montană, Cârnic - 1 Superior camera 5) 



 
Lucrări miniere subterane (Roşia Montană, Cârnic - 7) 

  
Lucrări miniere subterane cu focul 

(Roşia Montană, zona protejată Piatra Corbului) 

Sistem hidraulic roman de evacuare a apelor de mină 

(Roşia Montană, zona protejată Păru Carpeni) 



  

Elemente din lemn, componente ale sistemului hidraulic 

roman de evacuare a apelor de mină 

(Roşia Montană, zona protejată Păru Carpeni) 

Elemente din lemn, componente ale sistemului 

hidraulic roman de evacuare a apelor de mină 

(Roşia Montană, zona protejată Păru Carpeni) 

 
Materiale ceramice de epocă romană 



 
Altare votive de epocă romană 

 
Elemente de arhitectură funerară romană 

 
Elemente de arhitectură funerară romană 



 
  

Opaiţ de epocă romană Oglinzi de epocă romană 
Sticlă (unguentaria) din 

perioada romană 

 
Tăbliţă cerată din perioada romană descoperită în sec. XVIII-XIX (Roşia Montană) 

 
Şteampuri - activităţi miniere de extracţie a aurului – sec. XVIII-XIX (Roşia Montană) 
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