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MINISTERUL MEDIULUI  
ŞI GOSPODĂRIRII APELOR  
Doamnei Ministru Sulfina 
BARBU  
Bucureşti, 12 august 2006  

Obiect: Centrul istoric Roşia Montană – Plan de Management al patrimoniului cultural  
Stimată Doamnă Ministru,  
Ne permitem să vă solicităm atenţia în legătură cu o problemă pe care o considerăm de maximă 
urgenţă privind situl Roşia Montană.  

În perioada decembrie 2005 – aprilie 2006 societatea S.C. OPUS-ATELIER DE ARHITECTURĂ 
S.R.L. (denumită în continuare OPUS) a realizat, la solicitarea societăţii S.C. ROŞIA MONTANĂ 
GOLD CORPORATION S.A. (denumită în continuare R.M.G.C.) un „Plan de Management al 
Patrimoniului Cultural privind Centrul Istoric al localităţii Roşia Montană”.  

Subsemnaţii, autori ai acestei documentaţii, am fost solicitaţi – prin societatea OPUS, pe care o 
conducem – în calitate de arhitecţi cu drept de semnatură şi specialişti atestaţi de Ministerul Culturii 
şi Cultelor în restaurare arhitectură, urbanism şi cercetarea monumentelor istorice, pentru a emite o 
opinie profesională sub forma unei documentaţii de specialitate privind exclusiv Centrul Istoric 
Roşia Montană.  

Această documentaţie urma a fi eventual inclusă în „Raportul de Evaluare al Impactului asupra 
Mediului al Proiectului de exploatare minieră” privind situl Roşia Montană pe care societatea 
R.M.G.C. urma să-l înainteze spre avizare Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  

Am constatat că proiectul societăţii OPUS „Planul de Management al patrimoniului cultural al 
Centrului Istoric Roşia Montană” se regăseşte într-adevăr în „Raportul de Evaluare al Impactului 
asupra Mediului al Proiectului de exploatare minieră” înaintat de societatea R.M.G.C, dar, spre 
surprinderea noastră, documentaţia realizată de către subsemnaţii nu a fost reprodusă decât parţial. 
Menţionam că opiniile profesionale exprimate în documentaţia realizată de noi nu pot fi disociate 
nici în fond nici în formă, decât cu riscul de a le modifica radical concluziile. Din acest motiv dorim 
să subliniem că în „Raportul de Evaluare al Impactului asupra Mediului al Proiectului de exploatare 
minieră de la Roşia Montană”, înaintat de R.M.G.C., cele mai importante concluzii ale „Planului de 
Management al Patrimoniului Cultural al Centrului Istoric Roşia Montană” realizat de societatea 
OPUS, sunt absente, incomplete sau utilizate într-un context diferit decât cel original. 
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În consecinţă, societatea OPUS nu îşi asumă concluziile privind managementul 
patrimoniului cultural al Centrului Istoric Roşia Montană aşa cum sunt prezentate în 
„Raportul de Evaluare al Impactului asupra Mediului al Proiectului de exploatare minieră de 
la Roşia Montană”, înaintat de către R.M.G.C Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  

Considerăm ca o obligaţie profesională să vă punem la dispoziţie „Planul de Management al 
patrimoniului cultural al Centrului Istoric Roşia Montană” realizat de societatea OPUS în 
versiunea sa originală, integrală, ataşat în anexă - cu sublinierea celor mai importante pasaje 
care au fost modificate.  

Sperăm ca prin aceasta, stimată Doamnă Ministru, să vă fi pus la dispoziţie toate elementele 
necesare în vederea unei decizii luminate cu privire la situl - de interes public şi de 
importanţă locală, naţională şi universală - Roşia Montană.  
Cu deosebită stimă,  
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