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“Unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, 
acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20).
Ce înseamnă acest proiect și de ce suntem împotriva savârșirii lui:

-1346 hectare destinate exploatării,

-300 hectare acoperite de un lac cu metale grele și cianură

-4 munți detonați, iar peisajul zonei distrus pe veci.

-2064 de proprietăți strămutate, 975 case distruse, 

dintre care 41 de patrimoniu

-40.000 de oameni din 16.000 de gospodării din Munții

Apuseni își vor pierde sursele de existență din cauza poluării

-sute de km de galerii istorice, vechi de 2000 de ani, simbol 

al identității naționale vor fi distruse

-7 biserici demolate, dinamitate sau acoperite de lacul de

cianură, 11 cimitire strămutate

TOTUL pentru 634 de locuri de muncă pe o durată de 17 ani

si a 1,6 miliarde de dolari (restul de pana la 60 miliarde vor fi 

jefuite de compania străină)
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“Unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, 
acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20).
Ce înseamnă acest proiect și de ce suntem împotriva savârșirii lui:



”Îți mulțumim Doamne pentru că ai înzestrat pământul 

țării noastre cu frumusețe și bogăție, cu resurse de apă 

care înseamnă viață. Doamne al puterilor dăruiește-ne 

nouă înțelepciune să folosim toate acestea cu chibzuință 

și dragoste, în armonie cu legile naturii și creației Tale.

Dă-ne nouă și conducătorilor noștri gândul cel bun, 

simțirea și puterea de a alege ceea ce este bine

pentru noi și pentru cei ce vor urma nouă.

Sfinte Dimitrie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și ne 

ocrotește apele, munții și casele noastre. Amin!”

Dumnezeu să ne ajute!

Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut 

şi iată erau bune foarte. (Facere I,31)
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 Biserica Ortodoxă Română și-a reafirmat poziția împotriva acestui dezastru,
 întărind hotărârea Sfântului Sinod, din anul 2003 de respingere a proiectului 
de exploatare ce afectează echilibrul ecologic al Munților Apuseni.
Natura, ca și viața, este un dar al lui Dumnezeu care trebuie prețuit și ocrotit. 
Exploatarea de la Roșia Montană este un dezastru ecologic, patrimonial și 
spiritual totodată. Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu să ne păzească de 
amenințarea celor ce vor sa ne distrugă apele, munții și credința strămoșească. 
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