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COMUNITATEA DIN ROŞIA MONTANĂ INAUGUREAZĂ
PRIMA CASĂ COMPLET RESTAURATĂ DIN CENTRUL ISTORIC

• După doi ani şi jumătate de lucrări complexe de restaurare, utilizând
tehnici şi materiale tradiţionale, casa nr. 325 din centrul istoric al
Roşiei Montane revine la viaţă ca expoziţie de istorie a mineritului
aurifer în Apuseni.
• Casa, datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, face parte din
Zona Istorică Protejată, care cuprinde centrul Roşiei Montane şi care
va fi restaurată integral, prin finanţarea companiei Roşia Montană Gold
Corporation, o dată cu demararea proiectului minier.
• Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a pus până în momentul de
faţă la dispoziţie 11 milioane USD pentru cercetarea patrimoniului din
zonă; compania a mai alocat alte 35 de milioane USD pentru punerea
în valoare a acestui patrimoniu, o dată cu demararea proiectului
minier.
• Considerăm că proiectul minier este o oportunitate pentru restaurarea
şi punerea în valoare a patrimoniului cultural al Roşiei Montane, în
beneficiul comunităţii locale şi al întregii ţări.
Roşia Montană – 23 februarie 2010:
Restaurarea patrimoniului de la Roşia Montană a început. Localitatea Roşia
Montană are, începând de astăzi, prima clădire din centrul istoric complet
restaurată, în urma unui proiect derulat, în ultimii doi ani şi jumătate, de
compania Roşia Montana Gold Corporation (RMGC). Clădirea adăposteşte
expoziţia permanentă de istorie a mineritului “Aurul Apusenilor” şi este
deschisă deja publicului interesat. Această expoziţie este posibilă datorită
contribuţiei autorităţilor locale din Roşia Montană, a Muzeului Naţional de
Istorie a României, a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu
Roşia Montană Gold Corporation.

Comunitatea din Roşia Montană inaugurează prima casă complet restaurată din Centrul Istoric - 2

Restaurarea clădirii 325 este doar prima etapă din constituirea viitorului
Muzeul al Mineritului din Roşia Montană. Proiectul final va conţine şi o
expoziţie în aer liber şi o secţiune subterană, amenajată în jurul galeriei
Cătălina-Monuleşti, galerie în care a fost descoperit cel mai important lot de
tabliţe cerate. Pentru moment, până când va primi un statut juridic, atât
clădirea restaurată, cât şi expoziţia ce o găzduieşte, rămân în administrarea
instituţiilor tutelare, cu acces gratuit pentru toţi localnicii sau pentru cei care
vizitează Roşia Montană.
"La Roşia Montană se face minerit de peste 2000 de ani. Această expoziţie şi
muzeul din care va face parte reprezintă o mărturie a trecutului, prezentului
şi, sperăm, a viitorului localităţii noastre. Aşa vrem să vedem tot centrul,
odată şi odată!", a afirmat Primarul comunei Roşia Montană, Eugen Furdui.
Clădirea restaurată este situată în zona Piaţă, la numărul 325, şi este parte
integrantă din frontul arhitectonic central alcătuit din case cu o vechime mai
mare de 100 de ani. “Casa de la 325”, cum este cunoscută în comună,
datează din anul 1874 şi, conform blazonului de pe faţadă, a avut, la început,
destinaţia de farmacie. Ea a intrat în proprietatea RMGC în anul 2003. În
momentul achiziţiei, clădirea era părăsită şi se afla într-o stare de degradare
foarte avansată, la fel ca marea majoritate a clădirilor din zona istorică. Peste
100 de oameni au muncit la readucerea clădirii într-o formă cât mai
apropiată de cea originală. Clădirea a fost restaurată folosindu-se materiale
originale, însă a primit şi îmbunătăţiri specifice timpurilor moderne (săli de
baie, sistem de încălzire centralizată etc). Bugetul restaurării se ridică la circa
150.000 euro, suma la care se vor adauga cheltuielile viitoare de întreţinere
şi funcţionare a clădirii.
“Cred că spune ceva despre intenţiile noastre faptul că am început prin a
restaura patrimoniul local, chiar înainte de a extrage primul gram de aur de
aici. Am fost acuzaţi de-a lungul timpului că lăsăm în mod deliberat centrul
istoric al comunei să se distrugă, ignorat fiind faptul că RMGC deţine în
proprietate doar o parte din acesta. Apoi, când am început procesul de
restaurare a casei 325 am fost din nou acuzaţi că ne-am ascuns în spatele
unei cortine pentru a putea darâma clădirea. Am preferat să nu intrăm în
acest război al declaraţiilor, să muncim în continuare, astfel că azi avem ce
oferi întregii comunităţi: prima clădire din ceea ce sperăm ca în scurt timp să
devină noul muzeu al mineritului din Roşia Montană”, afirmă Dragoş Tănase,
Director General al RMGC.
RMGC a selectat ca proiectant şi antreprenor general al lucrărilor de
restaurare una dintre companiile cu cea mai vastă experienţă în domeniu din
ţară, cu sediul în Alba Iulia, aceeaşi care s-a ocupat şi de restaurarea unor
obiective istorice deosebit de importante precum Cetatea Vauban din Alba,
Castelul Huniazilor din Hunedoara sau Cazinoul din Sinaia.
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De astăzi, clădirea 325 găzduieşte “Aurul Apusenilor – Expoziţia de istorie a
mineritului în Roşia Montană”. O parte din colecţia prezentată conţine
elemente arheologice descoperite în timpul “Programului Naţional de
Cercetare Alburnus Maior” (2001-2006), iniţiat de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional şi coordonat de Muzeul Naţional de Istorie a României,
printre care exponate provenind din necropolele Tăul Corna, Ţarina, HopGăuri, Pârâul Porcului sau inventarul arheologic al monumentului funerar de
la Tăul Găuri. O altă parte este compusă din exponate legate de istoria
mineritului în zonă, ustensile şi echipamente folosite în extracţia aurului din
timpul romanilor şi până în prezent. Exponatele sunt piese de patrimoniu
aflate în custodia Muzeului Naţional de Istorie a României.
"Proiectul minier de la Roşia Montană este o oportunitate şi un contribuabil
major la interesele culturale naţionale. Dacă această oportunitate se pierde,
bunurile de patrimoniu vor continua să se deterioreze, iar oportunitatea de
dezvoltare culturală şi comunitară se va pierde", a subliniat Adrian Gligor,
Vicepreşedinte Patrimoniu şi Dezvoltare Durabilă al RMGC.
RMGC va participa cu un buget total de peste 45 de milioane USD pentru
conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural din zona Roşia Montană,
dintre care au fost puşi la dispoziţia cercetătorilor până în prezent 11
milioane USD. Proiectul include reabilitarea şi conservarea integrală a
Centrului istoric Roşia Montană, amenajarea Muzeului Mineritului,
organizarea
muzeistică
a
galeriei
Cătălina-Monuleşti,
restaurarea
monumentului funerar de la Tăul Găuri, conservarea in situ a vestigiilor
romane descoperite în Dealul Carpeni şi a zonei Piatra Corbului, precum şi
organizarea unor trasee turistice integrate ale tuturor zonelor protejate şi
includerea acestora în circuitul naţional şi internaţional.
Într-o scrisoare deschisă trimisă recent, dr. Paul Damian, coordonatorul
Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior şi director adjunct
ştiinţific al Muzeului Naţional de Istorie a României, subliniază faptul că, fără
acest program de cercetare, reprezentând “cea mai complexă cercetare
arheologică desfăşurată vreodată în România”, patrimoniul de la Roşia
Montană ar fi rămas insuficient cunoscut.
“Remarcăm cu surprindere dezinvoltura şi amatorismul cu care se generează
dezbateri
publice pe tema patrimoniului de la Roşia Montană, fără un minimum de
efort de a invita în aceste dezbateri oamenii de ştiinţă care au lucrat pe teren
timp de 6 ani şi care au adus contribuţii uriaşe la descoperirile arheologice
din zonă. De altfel, aceştia sunt şi singurii experţi care au studiat vreodată în
detaliu această zonă, şi tot lor le datorăm cunoştinţele actuale despre
patrimoniul arheologic de la Roşia Montană”, a declarat Paul Damian în
scrisoarea deschisă.
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Despre Roşia Montană Gold Corporation
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul 1997, în
Roşia Montană, judeţul Alba, în care acţionari sunt compania minieră de stat Minvest
Deva – cu 19,31 %, Gabriel Resources – cu 80,46% şi un alt acţionar minoritar – cu
0,23%. RMGC urmează să dezvolte cea mai modernă mină din România, la Roşia
Montană, aducând beneficii importante economiei româneşti. În calitatea sa de mină
model, Proiectul Roşia Montană va stabili un nou standard pentru mineritul aurifer
responsabil, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel mondial.
Gabriel Resources este o companie minieră cu sediul în Canada şi listată la bursa din
Toronto, dedicată mineritului responsabil şi dezvoltării durabile a comunităţilor în
cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea. Până în prezent, Gabriel Resources a investit
peste 400 de milioane de dolari prin Roşia Montană Gold Corporation pentru
dezvoltarea proiectului minier Roşia Montană.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi pagina de Internet a companiei, la
adresa www.rmgc.ro.
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