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Cu bucurie am aflat că săptămâna viitoare Roșia Montană va fi vizitată de un expert evaluator al 

ICOMOS, prestigiosul organism raportor UNESCO, cel mai cunoscut și reprezentativ for al 

specialiștilor internaționali din domeniul patrimoniului cultural. În cadrul acestei vizite, 

reprezentantul ICOMOS, d-nul prof. dr. Helmuth Albrecht, de la Universitatea Tehnică din 

Freiburg, va fi însoțit de specialiști români și internaționali în patrimoniu cultural.  



Interesul arătat de către ICOMOS patrimoniului cultural de la Roșia Montană nu este unul 

conjunctural, ci unul constant, reflectat în mai multe rezoluții și declarații publice făcute, în mod 

oficial, în ultimii mai bine de 15 ani. În activitatea mea de jurnalist, premergătoare carierei 

politice, am documentat în mod deosebit subiectul Roșia Montană. În cadrul acestor demersuri 

am avut șansa de a vizita multe dintre galeriile din subsolul munților Cârnic, Cetate ori Orlea din 

localitate, inclusiv o parte dintre cele închise publicului larg. Am rămas impresionat de cele văzute 

și nu mă refer doar la galeriile romane, ci la întreg ansamblul de galerii, incluzându-le aici și pe 

cele din perioada modernă și contemporană. Împreună, complexul de lucrări miniere subterane 

oferă o perspectivă fabuloasă asupra a ceea ce a însemnat activitatea de extragere a aurului în 

istoria omenirii. Nesfârșitul labirint de galerii romane, medievale, moderne și contemporane, 

uriașele săli cu pilieri pe zeci de nivele, corandele de sute de metri adâncime alcătuiesc un 

ansamblu excepțional, care își găsește echivalent doar în literatura și filmul de ficțiune. Când 

J.R.R. Tolkien a descris minele din Moria în ”Stăpânul Inelelor”, iar Peter Jackson a regizat pelicula 

omonimă distinsă cu Oscar, par a se fi inspirat din peisajul subteran al Roșiei Montane. Singura 

diferență e că ceea ce e ficțiune în ”Stăpânul Inelelor”, e realitate la Roșia Montană. 

Ținând cont de cele arătate, apreciez că este în interesul României ca acest complex subteran 

fabulos să fie cunoscut și evaluat în mod direct, în integralitatea lui, de către experții 

internaționali de la cel mai înalt nivel. Indiferent de controversele legate de cazul Roșia Montană 

și de finalizarea acestora, consider că avem o datorie față de cetățenii români să ne facem 

cunoscută istoria și cultura, ca părți relevante ale istoriei și culturii europene și universale.  

În acest sens vă adresez solicitarea de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a facilita 

și pentru a asigura accesul echipei de specialiști români și internaționali care îl însoțesc pe 

reprezentantul ICOMOS la toate zonele supraterane și subterane pe care și le-au propus să le 

viziteze la Roșia Montană. Pentru orice informații suplimentare aveți nevoie, vă stau la dispoziție 

cu interes. 

 

București,      Mihai Goțiu 
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