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Informare de presă
Agnita, 1 februarie 2013
Roşia Montană la ceas aniversar. 1882 de ani de atestare documentară.

Cu ocazia împlinirii a 1882 de ani de atestare documentară a Roşiei Montane, Campania Salvaţi Roşia
Montană şi Serviciul de Voluntariat Agnita vă invită în data de 6 februarie la Ziua Roşiei Montane,
eveniment dedicat patrimoniului natural şi cultural excepţional de la Roşia Montană. Evenimentul este
găzduit de Casa Tineretului.
Ziua Roşiei Montane reprezintă un prilej de a sublinia importanţa conservării şi punerii în valoare a
patrimoniului natural şi cultural de la Roşia Montană şi de a readuce în discuţie riscurile la care este
supus patrimoniul de către proiectul minier propus în zonă de compania Roşia Montană Gold
Corporation.
In Agnita, programul evenimentului va consta în proiectarea filmului documentar Noul Eldorado (r. Tibor
Kocsis, Ungaria, 2004) alături de o sesiune de discuţii pe tema patrimoniului cultural de la Roşia
Montană, întreaga seară urmând a fi deschisă şi încheiată de un recital al Grupului Vocal al Şcolii G. D.
Teutsch.
18:00 Deschidere eveniment
Invitaţi: Grupul vocal al Şcolii G. D. Teutsch
18:15 Proiecţie filmul documentar
Noul Eldorado / Tibor Kocsis / Ungaria / 2004
19:30 Sesiune de discuţii
19:50 Inchidere eveniment
Invitaţi: Grupul vocal al Şcolii G. D. Teutsch
Roşia Montană este cea mai veche localitate minieră din România, fiind atestată documentar de nu mai
puţin de 1882 de ani. Alburnus Maior, numele latin al Roşiei Montane, apare pentru prima dată
menţionat în tabliţa cerată nr. XVIII, datată 6 februarie 131. Tăbliţele cerate, găsite în galeriile sale
subterane în secolul XIX reprezintă unul dintre izvoarele principale ale Dreptului Roman internaţional.
La Roşia Montană se află unul dintre cele mai importante locuri istorice ale României care păstrează
vestigii excepţionale atestând evoluția exploatărilor miniere într‐un interval de timp excepțional – 2 000
de ani – din perioadă pre‐romană până în epocă contemporană: şapte kilometri de galerii romane,
peste optzeci de kilometri de galerii medievale şi de epocă modernă, un târg minier păstrat exemplar
încă din perioadă preindustrială sau lucrări hidrotehnice.
Ziua Roşiei Montane va avea loc şi în alte 30 de oraşe din ţară şi străinătate, unde cele aproape două
milenii de istorie vor fi sărbătorite prin evenimente similare. Harta şi programul oraşelor pot fi urmărite pe
site-ul Zilei Roşiei Montane: www.ziuarosieimontane.ro. Ziua Roşiei Montane în Agnita va avea loc în
data de 6 februarie 2013 la Casa Tineretului. Intrarea este liberă.
Partener media: cotidianul Tribuna
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Pentru informaţii suplimentare:
- despre Ziua Roşiei Montane în Agnita, vă rugăm contactaţi pe Cosmin Dușleag, tel 0748 082095, email: cosmin@agnita.info
- despre Ziua Roşiei Montane la nivel naţional sau Campania Salvaţi Roşia Montană, vă rugăm
contactaţi pe Raluca Dan, telefon: 0720 371 713, e-mail: raluca@re-generation.ro

