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Domnului KELEMEN HUNOR 
Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Bucureşti, Sos. Kiseleff 28-30 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 
 Sunt onorat să vă remit, ataşată, scrisoarea dlui Gustavo ARAOZ, Preşedinte al ICOMOS. 
La recent încheiata Adunare Generală a ICOMOS, dl. Gustavo Araoz, reales în fruntea organizaţiei mondiale de 
expertiză în domeniul monumentelor istorice, a primit mandatul de a insista pe lângă autorităţile româneşti, în 
colaborare cu ICOMOS România, pentru conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural de la Rosia 
Montana. O rezoluţie specială pe aceasta temă vă este de asemenea ataşată. 
 În cursul acestui an, ICOMOS şi preşedintele său au fost abordaţi de compania Rosia Montană Gold 
Corporation (RMGC), pentru a solicita din partea organizaţiei mondiale a monumentelor şi siturilor o expertiză 
(Heritage Impact Assesment) asupra proiectului de dezvoltare minieră. Aşa cum a reiterat recent in Rezoluţia 
Adunări Generale GA 17 – 2011, “(...) ICOMOS, împreună cu Comitetul Naţional Român ICOMOS poate folosi o 
paletă largă de expertiză din rândul membrilor săi pentru a contribui la o situaţie extrem de sensibilă” scrisoarea 
preşedintelui G. Araoz se referă la disponibilitatea ICOMOS de a da curs unei astfel de solicitări, precum şi condiţiile 
în care ICOMOS consideră că ea trebuie organizată.  
 Esenţial pentru ICOMOS în a da curs solicitării primite de la RMGC este că orice expertiză, şi evident 
folosirea rezultatelor acesteia, trebuie să plece de la solicitarea autorităţilor româneşti de specialitate, care sunt 
entităţile responsabile de soarta patrimoniului cultural şi factorii cărora începând cu 2002 ICOMOS le-a adresat 
disponibilitatea sa de colaborare în problema Rosia Montana. Finanţarea de câtre RMGC a costurilor unei astfel de 
misiuni de expertiză a ICOMOS este normală din perspectiva subiectului de analizat – Proiectul de dezvoltare 
minieră de la Rosia Montana - atât timp cât bugetul alocat expertizei este alocat printr-o autoritate sau instituţie 
publică care poate, în mod public şi vizibil, bloca posibile suspiciuni de conflict de interese. Experţii ICOMOS nu vor 
primi onorarii. 
 Pentru toate aceste considerente scrisoarea preşedintelui G. Araoz vă invită, stimate Domnule Ministru, să 
fiţi “iniţiator al unei astfel de misiuni de expertiză şi beneficiarul principal al raportului său”. De asemenea, scrisoarea 
Preşedintelui ICOMOS vă propune ca bugetul alocat de RMGC în acoperirea costurilor de organizare a expertizei sa 
fie transferat de câtre companie şi folosit prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, fie prin una din instituţiile 
sale subordonate.  
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 
 În cadrul întălniri pe care aţi avut-o cu membri ai CNMI în cursul toamnei acestui an am avut prilejul să vă 
expun disponibilitatea ICOMOS de a sprijini Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Guvernul României, printr-o 
expertiză a valorilor şi semnificaţiilor sitului de la Rosia Montana. Ea este aratată încă o dată în mod concret şi 
explicit prin scrisoarea dl. G. Araoz, sprijinind prin aceasta procesul decizional în acest caz. Comitetul Naţional 
Român ICOMOS, pe  care am onoarea sa-l prezidez, este angajat alături de ICOMOS Internaţional în propunerea 
conţinută în scrisoarea care vă este adresată. Pentru orice elemente clarificatoare asupra poziţiei ICOMOS, precum 
şi pentru probleme organizatorice, ICOMOS România, în numele ICOMOS, este la dispoziţia Dvs. Avem nădejdea că 
având MCPN ca iniţiator şi beneficiar vom putea organiza expertiza în prima parte a anului 2012. 
 
Cu stimă, 
 
 
Conf.dr.arh. Sergiu NISTOR 
Preşedinte ICOMOS România 


