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Subiect:

Cerere de clasare a imobilului situat la nr. 530 – Biserica Unitariană şi
cimitirul, Roşia Montană, Comuna Roşia Montană, Judeţul Alba

Către:

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba
Domnului Director Matei Drîmbărean

În atenţia:

Primăriei Comunei Roşia Montană,
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.10 – Alba, Mureş, Sibiu,
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice,
Ministerului Culturii şi Cultelor – Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional

Stimate domnule Director,
Dată fiind valoarea excepţională a sitului istoric Roşia Montană în întregul său,
recunoscută şi instituită prin includerea Comunei Roşia Montană în lista „unităţilor
administrative cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes
naţional” – stabilită prin Planul de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a: Zone
protejate (PATN/III), aprobat prin L.5/2000 – precum şi prin înscrierea în Lista Monumentelor
Istorice a unui număr de 3 situri şi 46 de monumente aflate pe teritoriul comunei;
Având în vedere numeroasele construcţii şi ansambluri istorice valoroase, neincluse în Lista
Monumentelor Istorice, aflate pe întreg cuprinsul comunei Roşia Montană, a căror valoare este
recunoscută prin includerea lor, cu titlu generic – „monumente de arhitectură populară” şi
„ansamblu urban”, în rândul „monumentelor istorice de valoare naţională excepţională” instituite
prin PATN/III şi este, de asemenea, constatată şi semnalată în repetate rânduri prin studiile şi
documentaţiile de urbanism realizate în ultimii ani pentru acest teritoriu – documentaţii
analizate şi avizate sau doar consultate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice
(prezentate în Anexa 2);
Dat fiind pericolul grav în care se află cea mai mare parte a patrimoniului cultural de la Roşia
Montană, sub spectrul dispariţiei provocate de proiectul minier promovat de societatea Roşia
Montană Gold Corporation;
În acord cu scopul principal înscris în Statutul Asociaţiei „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”
– protejarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural;
În baza articolului 12 (1) 2. d) din Legea privind protejarea monumentelor istorice, nr. 422/2001,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice privind clasarea şi
evidenţa monumentelor istorice (aprobate prin OMCC nr. 2682/2003);
vă solicităm
Să iniţiaţi procedura de clasare a imobilului situat în Roşia Montană, la nr. 530 – Biserica
Unitariană şi cimitirul, Comuna Roşia Montană, Judeţul Alba.
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Valoarea ansamblului care face obiectul acestei cereri este recunoscută şi
declarată prin documentaţiile de urbanism în vigoare (completare PUG). Biserica este
reprezentativă pentru patrimoniul cultural local, prin prisma tuturor criteriilor de clasare a
monumentelor istorice.
Construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în 1796, biserica este reprezentativă
pentru arhitectura tradiţională a zonei – atât prin tipologie arhitecturală, cât şi prin sistem
constructiv. Înscriindu-se într-o serie tipologică foarte bine reprezentată în zona Munţilor
Apuseni – indiferent de confesiune, arhitectura bisericii se desfăşoară pe de o parte în cadrul
liniilor generale ale seriei – compoziţia generală, sistemul constructiv – şi pe de altă parte prin
elemente originale, care dau valoare deosebită acestui monument – decoraţia reţinută, silueta
turnului, cu şarpantă barocă, porticul de pe latura nordică, plastica spaţiului interior,
monumentală prin sobrietate şi simplitate. Amplasată pe culmea unui mic deal, în zona centrală
a satului, biserica domină ansamblul Pieţei centrale şi îşi manifestă influenţa asupra întregii
zone, ceea ce o afirmă ca element de mare valoare al structurii urbane.
Biserica se învecinează cu o serie de monumente istorice clasate (casele nr. 390,
391, 553) legate funcţional de biserica unitariană: casa cantorului, casa parohială, casa
clopotarului – toate alcătuind un nucleu confesional. Biserica se află în zonele de protecţie ale
mai multor monumente istorice clasate şi este inclusă în teritoriul altor două monumente
istorice clasate („Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană” şi „Centrul istoric al
localităţii” – aşa cum este delimitat prin P.U.G., coduri LMI: AB-I-s-A-00065 şi AB-II-s-B-00270).
În aceste condiţii, pentru consfinţirea valorii deosebite a ansamblului şi pentru
protejarea sa eficientă, clasarea trebuie declanşată neîntârziat.
Anexăm cererii noastre şi lista documentaţiilor existente în arhiva Direcţiei
Generale pentru Patrimoniul Cultural Naţional a Ministerului Culturii şi Cultelor, din care pot
fi extrase informaţii privitoare la contextul, caracteristicile şi valoarea bunului de patrimoniu
pentru care solicităm clasarea (Anexa 2).

Vă asigurăm, domnule director, de consideraţia şi de sprijinul nostru.
Ştefan Bâlici,
Vicepreşedinte,
arhitect - urbanist,
specialist atestat în domeniul protejării monumentelor
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Anexa 1
Imagini actuale ale construcţiilor pentru care solicităm clasarea (foto: ARA, august 2007)

3/4

Anexa 2
Documentaţii referitoare la patrimoniul cultural al sitului Roşia Montană existente în arhiva Direcţiei
Generale pentru Patrimoniul Cultural Naţional, din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor


Inventarierea clădirilor şi structurilor istorice din localitatea Roşia Montană
(Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional, 2000)



Completarea documentaţiei pentru PUG Roşia Montană – Studiu de delimitare a centrului istoric
(S.C. OPUS – ATELIER DE ARHITECTURĂ S.R.L., 2002; aprobat de Comisia Naţională a
Monumentelor Istorice; preluat în PUG şi PUZ – Zona de dezvoltare industrială)



Studiu arhivistic
(Petru Mortu, Bogdan Ciuculete; parte integrantă a Studiului de delimitare a centrului istoric, OPUS, 2002)



PUZ Zona istorică centrală Roşia Montană – Studiu istoric de fundamentare
(OPUS, 2006) (http://www.simpara.ro > editura)



Centrul istoric Roşia Montană. Plan de management al patrimoniului cultural
(OPUS, 2006) (anexat la PUZ Zona istorică centrală Roşia Montană; http://www.simpara.ro/rm/plan_management.pdf)
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