PUNCTUL DE VEDERE AL REȚELEI NAȚIONALE A MUZEELOR DIN ROMÂNIA
ÎN URMA SESIZĂRII PRIMITE DIN PARTEA CELOR 26 DE SPECIALIȘTI DIN
CADRUL MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
În urma sesizării primite de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR),
în data de 12 noiembrie 2017, semnate de 26 de specialiști din cadrul Muzeului Național de
Istorie a României (MNIR), cu privire la încălcarea de către managerul acestui muzeu, Domnul
Ernest Oberlandër-Târnoveanu, a prevederilor articolului 2.4. din Codul Etic ICOM și a celor
cuprinse în cadrul Convenției de la Valetta, Consiliul Director al organizației face următoarele
declarații publice:
1. Privim cu mare îngrijorare încălcarea flagrantă a Codului Etic ICOM din partea conducerii
MNIR și ne arătăm dezacordul total față de orice formă de desconsiderare profesională publică a
unor colegi din comunitatea muzeală, fie că aceștia sunt angajați ai Muzeului Național de Istorie
a României sau al oricărui alt muzeu din țară;
2. Dorim să afirmăm public faptul că, RNMR nu se va amesteca niciodată în treburile interne ale
muzeelor, mai ales în aspectele legate de competențele manageriale ale vreunui conducător de
instituție muzeală. Punctele de vedere exprimate public de către anumiți membri ai Consiliului
Director nu reprezintă poziția oficială a RNMR, ci sunt opinii personale ale acestora, unele dintre
ele binecunoscute;
3. Îi solicităm public actualului Ministru al Culturii și Identității Naționale declanșarea unei
anchete aprofundate care să pornească de la plângerile și acuzațiile invocate de către cei 26 de
specialiști din cadrul MNIR în scrisoarea adresată RNMR și mass-media, deoarece privesc
integritatea patrimoniului cultural național și cadrul legal care îl reglementează;
4. Solicităm, de asemenea, Ministerului Culturii și Identității Naționale o reglementare foarte
strictă a modului de utilizare a detectoarelor. În acest sens, Rețeaua Națională a Muzeelor din
România poate oferi, prin consultarea arheologilor din România și a managerilor din cadrul
muzeelor membre, soluţii care să protejeze şi să elimine aceste veritabile forme de “traficare” a
patrimoniului cultural național. Suntem de acord cu faptul că există o nevoie reală de
îmbunătățire a legislației în privința utilizării detectoarelor de metale, mai ales după conflictul
uriaș apărut în cadrul MNIR.
În încheiere, RNMR dorește să își afirme aprecierea și respectul sincer față de munca
arheologilor din muzeele noastre, realizată de multe ori în condiții grele, cu resurse limitate, cu
proiecte și șantiere sub-finanțate, dar cu un entuziasm, o știință și o imaginație care ne-au ținut în
viață ca menire și au justificat noile roluri pe care muzeul le joacă în societate . Vă asigurăm de
faptul că veți găsi în RNMR unul dintre principalii susținători ai eforturilor voastre profesionale,
iar pentru asta nu trebuie decât să ne contactați.
Consiliul Director RNMR

