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PEISAJUL CULTURAL INDUSTRIAL ȘI NECESITATEA 
PROTEJĂRII SALE. STUDIU DE CAZ: ROȘIA MONTANĂ  

 
ILEANA-CRISTINA VASILIȚĂ-CRĂCIUN

1 
 
 
Zusammenfassung: - Die Industriekulturlandschaft und die Notwendigkeit ihres Schutzes. Die Fallstudie: 
Roșia Montană. Die Vielzahl und Vielfalt kultureller Elemente, wie die römischen Bergwerke, die 
unterirdischen Anlagen, die Elemente aus den erzaufbereiteten Zonen usw., die eine deutliche industrielle 
Kulturlandschaft umzeichnen, sind markante Beweise für die Geschichte des Bergbaus in Roșia Montană. 
Die Zielsetzung, den wirtschaftlichen Aufschwung welchen dieses Gebiet aufweist (die Entwicklung des 
Tourismus) durch das Setzen des Schwerpunkts auf das Erbe wieder herzustellen, ermöglicht den 
notwendigen Erhalt dieser Elemente an ihrem Enstehungsplatz. Zeitgleich wird die Fortsetzung der Rohstoff- 
Förderung (im Einklang mit den drei sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Komponenten) als wichtig 
erachtet. Beide Maßnahmen werden auf diese Weise einen bedeutenden wirtschaftlichen und 
demographischen Fortschritt herbeiführen. 
 
Schlüsselworte: Roșia Montană, kulturelle Elemente, die Kulturlandschaft, die Industriekulturlandschaft, 
die extraktive Industriekulturlandschaft, die herstellende Industriekulturlandschaft, der Schutz. 
 
 
1.  Introducere  

Capacitatea cognitivă și motorie 
deosebită a speciei umane a imprimat acesteia 
posibilități deosebite de modificare a peisajului 
în care a apărut și evoluat. Ca rezultantă a 

intervenției pluridirecționate a factorului 
antropic asupra suportului natural, peisajul a 
cunoscut particularizări infinite, înlesnite de 
permanența și reciprocitatea  relațiilor om-peisaj 
și ulterior om-peisaj cultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Peisajul cultural rezultat din interacțiunea: cadru natural-componentă antropică 
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1 Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Colectivul de Geografie, e-mail: ileanacraciun78@yahoo.de 
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Așadar, cadrul natural, reprezentat de 
componentele fizice și biotice, esențiale în 
dezvoltarea componentei antropice, funcționează 
ca suport al acesteia din urmă. Varietatea 
suportului imprimă calitatea peisajului cultural, 
resursele în special oferind componentei 
antropice posibilități deosebite de dezvoltare și 
implicit de asigurare a extinderii peisajului 
cultural pe care l-a determinat: ex. peisaj cultural 
industrial, agricol, turistic, etc., relevând totodată 
caracteristici aparte, impuse de natura resursei și 
de modul de exploatare (fig. 1). 

În acest sens reorientările economice 
moderne au implicat între altele concentrarea 
atenției asupra peisajului cultural ca „resursă 
favorabilă pentru activitatea economică, ale 
cărui protecție, management și amenajare 
corespunzătoare contribuie la crearea de locuri 
de muncă” (Convenția Europeană a Peisajului, 
2000), existând astfel posibilitatea păstrării 
acestuia prin exploatarea întregului ca imagine. 

În cadrul suprafeței studiate, peisajul 
industrial ca exponent de maximă relevanță, 
pune în lumină peisaje specifice, actuale și 
istorice deopotrivă, cu ajutorul elementelor 
particulare variat reprezentate. 
 

2. Roșia Montană. Caracteristici 
fizico-geografice 
 Roșia Montană, se încadrează din punct de 
vedere administrativ județului Alba. Cu cele 16 
sate (Corna, Bunta, Dăroaia, Gura Roșia, Coasta 
Henții, Curături, Cărpiniș, Șoal, Vârtop, Gârda 
Bărbulești, Iacobești, Ignățești, Bălmoșești, 
Țarina, Blidești), se află situată în Munții 
Metaliferi aparținători ariei vulcanice sudice a 
Munților Apuseni, în cuprinsul așa-numitului 
Patrulater Aurifer. 

Înzestrată cu bogate resurse aurifere, aceasta 
a constituit de-a lungul istoriei un spațiu râvnit 
și cucerit de efemeri stăpânitori, dovadă stând 
variatele-i nume atribuite succesiv (Alburnus 
Maior, Rubeo Flumine, Verespatak, Goldbacch, 
Rotbach, Roșia de Munte). 

Deosebitele fenomene tectonice din trecutul 
îndepărtat au oferit acestei arii un relief cu 
precădere vulcanic, singularizat prin conuri, 
neck-uri, platouri întinse etc. (masivele Tile, 

Cetate, Cârnic, Ghergheleu, Rotunda, Brădățel, 
Ghipele și Dealu Coltău) dar și de coline cu 
pante domoale sau abrupte impuse de 
formațiunile sedimentare. Modelarea ulterioară 
a formelor de relief s-a datorat eroziunii de 
suprafață, un actor deosebit în acest sens fiind 
rețeaua hidrografică locală, marcată în principal 
de râul Arieș și afluentul de dreapta Valea 
Abrudului.  
 

 
Fig. 2. Harta comunei Roșia Montană 

 
Climatul favorabil specific latitudinii țării 

noastre și altitudinii medii de 850 m, se află la 
baza dezvoltării unei componente biotice 
caracteristice sub formă de fânețe, pășuni și într-
o mai mică măsură de păduri sau vegetație de 
luncă de-a lungul cursurilor râurilor, populate de 
o faună specifică, dar slab reprezentată numeric. 
 
2.1. Roșia Montană. Scurt istoric 
 Beneficiind de numeroase dovezi 
arheologice, Roșia Montană își devoalează 
sinuoasa istorie decursă în cea mai mare parte în 
jurul celei mai de preț avuții locale, aurul, din 
epoca dacică și până în perioada actuală. 

Deși pentru începuturile exploatării 
prețiosului metal nu există dovezi directe 
deosebit de concludente, cele indirecte 
semnalează în mod precis exploatarea aurului și 
adiacent a argintului din acest areal de către 
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daci. Mărturie în acest sens stau uneltele 
specifice desfășurării acestei activități (baroase, 
târnăcoape etc.), care, cu toate că nu au fost 
descoperite în mine, ci în alte contexte (casnice 
sau cele ale atelierelor de prelucrare a materiei 
prime și făurire a uneltelor și armelor), pun în 
lumină această îndeletnicire a populației 
locale.   

Dacă începuturile exploatării sunt relativ 
incerte, după unii autori putând fi chiar pre-
dacice, epoca romană se distinge prin 
amplificarea deosebită atât cantitativă (suprafață 
exploatată) cât și calitativă (tehnici noi și 
eficiente) a acestora.  
 Astfel, cele mai reprezentative exploatări de 
la Roșia Montană, pentru epoca romană, sunt 
cele din masivele Orlea și Cârnic; de asemenea 
și cele din masivul Cetate, care au cunoscut un 
punct de atracție pentru o activitate minieră 
intensă încă din vremurile cele mai îndepărtate 
[...] prin galerii și suitori care au urmărit direcția 
și înclinarea filoanelor, rezultând goluri uriașe 
în forma unor cratere, numite în graiul popular 
Curți romane, sau în ansamblu Cetatea romană. 
(A. Sîntimbrean, 1989, pp. 24, 25). 
 Existența resursei prețioase a acționat după 
cum se observă în permanență ca factor deosebit 
în plan social și economic local (marcând un 
progres economic și demografic considerabil), 
apogeul fiind atins la trecerea dintre secolele al 
XIX-lea și al XX-lea. Deși după anul 1948 a 
urmat naționalizarea și trecerea minelor 
particulare în posesia statului nu au existat 
întreruperi în activitate, ci doar modificări în ceea 
ce privesc tehnicile de exploatare (introducerea 
exploatării în carieră), continuitatea mergând 
până în 2006. În prezent activitățile miniere sunt 
în mare parte stopate și obiectivele industriale 
trecute în conservare sau dezintegrate. 
Elementele culturale miniere (ex. galerii, puțuri 
de mină etc.) persistă teritorial datorită 
trăsăturilor calitative și cantitative specifice și a 
politicilor economice sub incidența cărora se 
găsesc (Camelia-Ina Gavra, 2013, p. 169). 
 Prin urmare se concluzionează că trăsăturile 
naturale peste care s-au acumulat succesiv 
elemente culturale variate (în special cele legate 
de exploatarea resurselor locale) pun în 
lumină  istoria  și cultura locală îndelungată sub 

forma generică de peisaj cultural, care poate și 
trebuie pus în valoare din punct de vedere 
turistic. 
 
3. Peisajul cultural industrial din 
Roșia Montană 

Peisajul cultural industrial (minier) s-a 
dezvoltat după cum s-a arătat mai sus de-a 
lungul timpului și în varii contexte istorice.  

Această dezvoltare a fost determinată de 
factorul resursă (cu precădere subsolică), 
prezent aici în formele sale cele mai atractive 
pentru om (ex. aur, argint, cupru, mercur, 
cărbune), și a însemnat o dezvoltare fără 
precedent a peisajului cultural, în principal cu 
funcție minieră și în mai mică măsură cel legat 
de producția industrială prelucrătoare, prin 
introducerea treptată de noi și noi elemente 
culturale specifice, sub imboldul unor factori 
precum: descoperirea de noi zăcăminte, 
progresul tehnologic, politici economice 
favorizante, creșterea consumului ș.a. (Camelia-
Ina Gavra, 2013, p. 169).  
 În cazul de față „ceea ce definește peisajul 
industrial și îi conferă o specificitate aparte este 
evoluția sa graduală de la simplu la complex, 
etapizarea afirmării sale, dar și coexistența în 
același timp și spațiu a unor elemente aferente 
unor etape diferite” (P. Cocean, Nicoleta David, 
p. 64). Se remarcă în acest sens elementele cu 
valoare istorică aparținătoare peisajului 
industrial prelucrativ și a celui extractiv, de 
importanță națională și internațională 
excepțională (tabel 1). 

 
Tabel. 1. Elementele componente ale peisajului 

cultural industrial 
 

PEISAJ CULTURAL INDUSTRIAL 
 

Peisajul cultural 
industrial extractiv 

 

 
Peisajul cultural industrial 

prelucrativ 
 

Elemente culturale miniere cu valoare istorică 
câmpuri miniere 
mine 
guri de mină 
galerii 
cariere 
corande 
șantiere romane 

tăuri 
șteampuri 
mojare 
șaitroc 
râșnițe 
sistem șine de lemn 
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Peisajul cultural industrial extractiv 
 Zona minieră Roșia Montană se grefează în 
principal pe cele patru masive purtătoare ale unei 
bogate zestre aurifere (extrasă la suprafață și în 
subteran) Cetate, Cârnic, Jig-Văidoaia și Orlea la 
acestea adăugându-se adiacent Hăbad, Carpeni, 
Cârnicel, Coș-Lety (cu exploatări subterane 
semnificative). Se cunoaște faptul că ariile de 
extracție mai sus amintite „au avut asociate la 
suprafață așezări, suprafețe de procesare a aurului, 
clădiri sacre, cimitire, acestea adăugând un plus de 
valoare peisajului minier, cu semnificație unică, a 
cărui integritate ar trebui menținută, distrugerea 
oricărei părți diminuânu-i valoarea” (A. Wilson, 
D. Mattingly, M. Dawson, 2010, p. 10).  
 Astfel, analiza integrată a componentelor 
prezente astăzi în teritoriu alături de informațiile 
de ordin istoric, arheologic, sociologic și 
etnografic permit conturarea imaginii istoriei 
mineritului local de la începuturile sale și până 
în prezent prin intermediul elementelor culturale 
caracteristice fiecărei epoci. 
 Peisajul cultural actual, cu grad de 
specificitate extrem de ridicat, înglobează o 
serie de elemente particulare precum: câmpurile 
miniere Carpeni, Orlea, Țarina; Foieș-Igre, 
Văidoaia, Lety; Cetate; Cârnic; Cârnicel; minele 
de la Hădad, Găuri, Zeus, Cetate, Cârnic, 
Cârnicel, Piatra Corbului, Jig Văidoaia, Lety 
Coș, Cătălina Mohulești; gurile de mină din 
masivele Orlea, Cetate Jig, Cârnic și Lety. 
Totodată se remarcă în mod deosebit lucrările 
miniere din masivul Cârnic considerate ca fiind 
„cel mai extins și cel mai important sistem 
minier roman din tot Imperiul […] cu galerii 
romane ce conțin cel puțin trei tipuri de lucrări 
unice: camere de lucru sprijinite de piloni, 
galerii cu scări în spirală și spații de lucru 
verticale. Un al patrulea tip – galerii de 
comunicare de coborâre – se mai regăsește la 
Țarina și la Kosmaj, în Serbia” (A. Wilson, D. 
Mattingly, M. Dawson, 2010, p. 11), de 
asemenea amintim și pe cele din masivul Orlea, 
dar și lucrările subterane și exploatările romane 
la zi din masivul Cetate (valoarea culturală a 
zonei Cetate fiind substanțial redusă prin 
tehnicile miniere distructive de suprafață). 
 Cercetarea atentă a galeriilor datând din acea 
perioadă permite observarea urmelor lăsate de 

uneltele folosite pentru exploatare, acestea 
având puterea să releve tehnicile puse în 
aplicare la acea vreme. Astfel, exploatarea 
minereului se făcea „cu focul, apa sau oțetul, cu 
dalta și ciocanul, ce au profile (forme) aproape 
uniforme. Un rol important în forma lucrării 
miniere l-a avut duritatea rocilor” (A. 
Sîntimbrean et all, 2009, p. 32). Așadar în cazul 
în care „rocile erau dure, silicificate, 
desprinderea și sfărmarea rocii și a minereului 
se realiza de obicei prin combinarea acțiunii 
focului cu atacul mecanic. Roca se încălzea 
puternic, fiind răcită apoi brusc cu apă și oțet. 
Datorită fenomenului de dilatare și contractare 
roca crăpa și se sfărma mai ușor” (V. 
Wollmann, 1996, p. 106). În schimb „acolo 
unde rocile erau mai puțin dure s-a folosit dalta 
și ciocanul, rezultând lucrări de formă 
trapezoidală, pătrată și triunghiulară. Dacă se 
manifesta tendința de desprindere a rocilor, 
lucrările erau susținute în lemn, folosindu-se 
aceeași metodă de exploatare și îmbinare a 
lemnului. Cu acest tip de lucrări s-a pătruns 
mult mai adânc pe orizontală și verticală în 
interiorul masivelor muntoase” (A. Sîntimbrean 
et all, 2009, p. 32). 
 Exploatarea la suprafață a determinat 
apariția unei forme distincte de element cultural 
industrial înfățișat drept carieră de diferite 
dimensiuni, în funcție de măsura exploatării 
zăcămintelor.  În acest sens se remarcă în mod 
deosebit cariera Cetate, ca element relict, alături 
de aceasta putând fi amintite punctual și 
elementele similare din masivele Cârnic Orlea si 
Jig. În categoria elementelor relicte sunt 
asimilate totodată, în sectorul Piatra Corbului, 
șantierele romane de exploatare, săpate cu 
ajutorul focului, (impresionante prin 
dimensiunile considerabile). 
 Printre elementele industriale reprezentative 
se numără de asemenea coranda, ivită sub 
forma unei cavităti, ca urmare a exploatării în 
galerii (ex. coranda Mestecani în Masivul 
Cârnic, coranda Verde din Masivul Cetate), 
terasele sau grohotișurile de exploatare, fiecare 
în parte semnalând tehnici aparte de lucru.   
 Prin prisma faptului că elementele culturale 
industriale sunt caracterizate de un grad deosebit 
de reprezentativitate, extindere și conservare se 
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consideră că „galeriile romane, camerele de 
exploatare și lucrările de drenaj sunt toate de un 
interes și importanță internațională excepțională, 
toate necesitând conservarea în situ” (A. Wilson 
et all, 2010, p. 10).  
 
Peisajul cultural industrial prelucrativ 
 Elementele de peisaj cultural industrial 
prelucrativ sunt completate la suprafață de 
sistemele de instalații de transport și prelucrare 
a minereului, conferind astfel o notă în plus de 
originalitate peisajului cultural local. Din prima 
categorie face parte sistemul de şine de lemn, 
transportul minereului din galerii la suprafaţă 
făcându-se cu ajutorul unui sistem alcătuit din 
șine și vagoneți de lemn, împinşi de oameni sau 
tractaţi de animale. A doua categorie, cea de 
prelucrare, în esență este ilustrată de tăuri, „care 
datorită amploarei exploatărilor și insuficientei 
forțe hidraulice a organismelor de scurgere 
locale au impus amenajarea lor” (Wollman, V. 
citat de P. Cocean, Nicoleta David, 2014, p. 67), 
remarcabile fiind Tăul Corna, Tăul Brazi, Tăul 
Anghel, Tăul cel Mare, Tăul Țarina, Tăul Găuri. 
Acumulările de apă asigurau astfel necesarul 
hidric pentru instalațiile de zdrobire a 
minereului ilustrate prin diverse tipuri de 
șteampuri, introduse succesiv în uz odată cu 
micile progrese tehnologice ale vremii.  
 

 
Fig. 3.  Sistem șină lemn și vagonet, Muzeul 

mineritului din Roșia Montană 
 
 Tehnica era simplă, “măcinarea minereului 
se făcea în șteampuri de lemn care aveau 
3,6,9,12,15 săgeți grupate în 1,2,3,4,5 baterii. 
Acestea aveau la partea de jos saboți din piatră 

dură sau oțel. La început erau puse în mișcare 
de forța umană sau animală. Din sec. XVII-lea 
însă s-a introdus roata hidraulică. Fusul, parte a 
roții, era prevăzut cu came care acționau 
săgețile zdrobind în piua bateriei minereul. Apa 
era indispensabilă prelucrării minereului și 
alegerii aurului, de aceea era foarte bine 
gospodărită de proprietari. Șteampurile de bază 
(pe dric) erau cele situate pe cursurile principale 
de apă care aveau ca sursă de alimentare apa din 
tăuri, în schimb însă, șteampurile de broscari se 
alimentau cu apa din izvoare, precipitații sau 
mici tăuri. În jurul anului 1935 unele șteampuri 
au fost echipate cu motoare electrice sau cu gaz 
sărac.Tot în 1935 încep să se construiască 
șteampuri din fier, tip californian, acționate cu 
motoare cu gaz sărac” (A. Sîntimbrean, H. 
Bedelean, Aura Bedelean, 2009, pp 65, 66, 67). 
 Pe de altă parte, elemente de dimensiuni mai 
reduse își aduc de asemenea aportul la 
conturarea imaginii trecutului minier local, 
oferind informații prin însăși forma și utilitatea 
lor. Din această categorie fac parte: mojarul – 
folositor în zdrobirea minereului bogat în aur cu 
ajutorul unei bare de oțel; șaitrocul și râșnița – 
“minereul, împreună cu resturile rezultate de la 
separarea aurului liber cu șaitrocul, se zdrobeau 
cu râșnița, constituită din 2 pietre dure. Se 
obținea astfel o bilă de amalgam care se ardea în 
foc într-o tigăiță reprezentând „aur ars” sau „aur 
prins” (A. Sîntimbrean, H. Bedelean, Aura 
Bedelean, 2009, pp 65, 66). 
 Deși mare parte din elementele amintite, ne 
referim aici la cele implicate în prelucrarea 
minereului până la jumătatea secolului al XX-
lea se mai păstrează doar în Muzeul Mineritului 
din Roșia Montană, alături de cele persistente 
încă în situ (tăuri) și de cele legate de extracție 
oferă imaginea completă peisajului cultural 
minier local, bogat în istorie. 

 
4. Necesitatea protejării peisajului 
cultural industrial 
 Peisajul cultural industrial, din perimetrul 
luat în studiu ilustrează un peisaj distinct, 
complex și divers în același timp. 
Caracteristicile sale sunt date de trăsăturile 
elementelor culturale relevate, impuse în peisaj 
prin număr și varietate. Se distinge în acest sens 
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“prin varii elemente culturale precum minele 
romane, considerate a fi cel mai extins și mai 
important complex de mine aurifere subterane 
din perioada romană cunoscut în lume, de 
asemenea de amenajările subterane, precum și 
de peisajul de suprafață din zonele de procesare 
a minereurilor, etc., toate constituind o istorie 
extraordinar de bine documentată a exploatării 
miniere din perioadele romană, medievală, din 
modernitatea timpurie și din perioada 
comunistă. Dat fiind potențialul adițional de a 
pune în lumină tranziția de la perioada pre-
romană, la cea post-romană, ele constituie o 
bază solidă pentru a considera minele de la 
Roșia Montană ca având o importanță 
echivalentă cu a siturilor incluse în Patrimoniul 
Mondial” (A. Wilson, D. Mattingly, M. 
Dawson, 2010,  p.7).  
 Peisajul cultural industrial poartă așadar o 
serie de mărturii cu semnificație deosebită 
pentru istoria exploatărilor atât din perioada 
antică, în care reprezentative sunt elementele de 
peisaj subteran, cât și cele din epoca medievală 
și modernă, reliefate prin elemente consistente 
subterane și de suprafață. Acest tip de prelucrare 
a continuat până în perioada contemporană 
(2006), generând  de altfel pe lângă impacte 
benefice economice, sociale și culturale 
deosebite (bunăstarea reflectându-se în 
construcțiile care depășeau dimensiunile celor 
din ariile învecinate, și care azi sunt în mare 
parte declarate monumente istorice datorită 
arhitecturii și/sau semnificației lor), precum și 
incidențe negative prin elemente miniere 
nefavorabile (iazuri de decantare, halde de 
steril, râuri cu apă poluată etc.). Putem preciza 
în acest sens că „avem de a face, în mod 
ilustartiv cu o antiteză, cu fața și reversul 
aceleiași monede numită peisaj cultural. Omul 
apare așadar raportat la elementele peisajului 
cultural, care i se datorează în exclusivitate, în 
dublă ipostază, a unui Cronos care, pe de o 
parte, dă viață, iar pe de altă parte își devoră 
adesea propriile odrasle”. P. Cocean, Nicoleta 
David, 2014, p. 174. 

Prin urmare, putem afirma că numărul 
mare și diversitatea elementelor cu valoare 
istorică existente în teritoriu, care compun 
peisajul industrial mai sus amintit, conferă 

valoarea zestrei culturale locale, demnă de a fi 
apreciată internațional. Tocmai această 
semnificație care transcede granițele românești 
necesită o viitoare protejare în ansamblu a 
peisajului cultural local, aceasta însemnând 
păstrarea fiecărui element în locul de origine și 
în bună stare dimpreună cu revitalizarea 
tradițiilor. Finalitatea semnificând în acest mod 
redresarea economică a societății locale prin 
punerea în valoare a zestrei deosebite de care 
dispune (dezvoltare turistică) - turismul 
dovedindu-se conform N. Ciangă, Cristina 
Bolog, 2012, p. 181 „a fi o alternativă 
sustenabilă de capitalizare a resurselor naturale 
și a celor aparținând societății umane, într-un 
mod specific”-.  Pe de altă parte, se consideră că 
„mineritul ar trebui să continue cu condiția ca 
cele trei componente –economic, social și de 
mediu - să fie armonizate” (P. Cocean, 2012, p. 
176).  
 În ambele situații, atât exploatarea resurselor 
miniere cât și cea turistică, prin aportul financiar 
ar putea redirecționa spre un trend ascendent 
componenta socio-demografică locală.  
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