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Evenimentele din Roadeș și Rotbav (Comunicat de presa)
Un sir de evenimente nefaste au dus în ultimele zile la prăbusirea turnului Bisericii
evanghelice din Rotbav și a prăbușirii unei porțiuni a turnului Bisericii evaghelice din
Roadeș, ambele din județul Brașov.
Dacă la Rotbav nu au existat semne despre pericolul iminent, prăbușirea turnului fiind
surprinzătoare la Roadeș existau fisuri care urmau sa fie remediate in cadrul unui proiect cu
finantare europeana (POR 2014-2020). Până la aflarea rezultatelor expertizei specialiștilor,
credeam că posibilele cauze ale prabusirilor sunt:
La Roades – efecte de distrugere lentă, în timp, ale unor reparații anterioare (cămăsuirea
turnului). Această cămășuire a prezentat fisuri care urmau sa fie remediate, după cum am
spus printr-un proiect european, faza Dali fiind deja finalizată.
La Rotbav – una din cauzele probabile este circulatia rutiera susținută în imediata apropiere
a bisericii fortificate (E60).
Masuri imediate luate dupa evenimente:
- vizita la fața locului a specialiștilor și a reprezentantilor statului și bisericii
- asigurarea perimetrului
- salvarea bunurilor de patrimoniu mobile
Una din problematicele majore a bisericilor fortificate este faptul că dacă înainte de
perioadele de emigrare Biserica Evanghelică avea 250.000 membri au ramas dupa emigrare
12.000 cu responsabilitatea administrării pentru 250 de lacasuri de cult din care 160 biserici
forticate. (De exemplu în Roades mai sunt 42 de membri iar în Rotbav 12 membri în
comunitatea evanghelică).
Biserica Evanghelică (la nivel central și local) a încercat și încearcă în continuare să
întreprindă tot ce este posibil pentru salvarea, prezervarea și utilizarea sustenabila a
patrimoniul imobil prin proiecte cu finanțare europeană, proiecte cu parteneri din țară și
strainătate). Din păcate atât resursele financiare cât cele de resursă umană nu sunt de ajuns
și există o nevoie stringentă de ajutor din partea statului român.
Masuri imediate luate după evenimente

- vizita la fata locului ale specialistilor si reprezentanti ai statului si biserici
- asigurarea perimetrului
- salvarea bunurilor de patrimoniu mobile
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