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Cbtre,

Cotidianul Libertatea

Referitor la solicitarea transmisi de dumneavoastrS, inregistrati la Consiliul Judefean

DAmbovila cu nr. 4 106.01.2020 gi remisi spre solulionare muzeului, cu privire la imaginile realizate ?n

timpul cercetSrii arheologice din punctul PN 1 respectiv, descoperirea statuetei, vI facem cunoscute

urmStoarele' 1

echipa de arheologi a efectuat un diagnostic de teren ?n perioada 9 .A6 .20L9 * 23 .A6.2019 , in
baza Autoriza{iei pentru diagnostic arheologic nr.239128.05.2019, cu urmltoarele costuri:

cheltuieli cu transportul echipei de arheologi -3.776 lei, reprezent6nd inchirierea unui
autoturism;
cheltuieli de cazare - 1890 lei;
cheltuieli cu carburantul - 837 lei;
cheltuieli cu diurna 1040 lei;
plllile au fost realizate din fondurile alocate de Ministerul Educaliei qi Cercetlrii pentru

proiectul ,,Comportamentul tehnic gi simbolic al comunitAfllor paleolitice din estul

Carpafilor (Rom6nia) ?nainte Ei in timpul ultimului Maxim Glaciar" (Acronim
PALEOTECF{), cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-20 1 6 -061 4;

Complexul Nafional Muzeal ,,Curtea Domneasc#' Tirgoviqte nu a achizigionat servicii de

fotografiere sau ?nregistrare video pentru cercetarea arheologici la care face{i referire qi nici
nu au fost folosite echipamente de ?nregistrare care s[ apagindmuzeului, prin urmare nu au

fost generate pl51i din bani publici;
fotografiile, imaginile video, desenele qi toate celelalte materiale rezultate ca urmare a

cercet6rii arheologice sunt in posesia arheologilor participanfi la cercetarea efectuatd lafa\a
locului qi reprezinti drept de proprietate intelectuald, conform Legii nr. 811996 privind
dreptul de autor qi drepturile collexe, republicat[;
toate materialele Ei informa{iile culese sau intocmite la fafa locului sunt in proces de analiz6",
in vederea intocmirii raportului de diagnostic arheologic qi vor face obiectul unor studii si
articole qtiin{ifice ce urmeazd a fi publicate;

De asemenea, facem men{iunea cI in data de 6.01 .2A20, apoi cu revenire, pe 7.01 .202A,
solicitat dreptul la replicb al arheologilor participanfi Ia cercetarea arheologic[, lucru care nu ne-a
acceptat. Textul a fost transmis pe adresele libertatea@libertatea.ro qi stiri@libeftatea.ro.

Nu in ultimul rdnd, vh atragem respectuos atenlia c[ pe date de 01.01.2020, jurnaliqtii
dumneavoastri au vizitat Muzeul Evolufiei Omului si Tehnologiei in Paleolitic, dupd ce ;i-au achitat
taxa cle vizitare ins5, flrl acordul conducerii qi in prezen{a prof. univ. dr. Marin Circiumaru, rare
nu are calitatea de angajat al Complexului Nalional Muzeal rrCurtea Domneascf," Tflrgoviqte, au
pitruns in depozitul qi laboratorul muzeului pentru a obline date despre descoperire. Asupra
acestui aspect, ne rezervim dreptul de a lua misurile ce se impun.
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