Dori na Negu l i ci şi Ionel Bauman

Din activitatea Muzeului Judetean de Istorie
Braşov (1990 - 2002)
'

Înfii nţat în anul 1 950, ca instituţie cu personalitate juridică distinctă, M uzeul
Judeţean de Istorie Braşov este deservit la ora actuală de un număr de 55 de
posturi de specialitate şi auxiliare.
De la înfiinţare şi până în prezent, activitatea instituţiei a fost asigurată de:
1.
Sectorul muzeal, prin care s-au pus în practică programele şi activităţile
propuse de secţia de istorie şi cea de restaurare-conservare.
1 1 . Oficiul de patriminiu. care s-a ocu pat de evidenţa şi urmărirea stării de
conservare a bunurilor culturale şi de patrimoniul din teritori u, expertizarea şi
emiterea adeverinţelor de export temporar sau definitiv etc.
I I I . Sectorul functional, alcătuit din serviciul contabilitate, secretariat şi
administraţie (în subordinea d irectorului)
În ceea ce priveşte secţia de istorie a m uzeul u i , aceasta a avut în subordine,
de-a l u ngul timpului, mai multe obiective:
A. Casa Statului
B. Casa M u reşenilor (până în 1 997)
C. Bastionul Ţesătorilor
D. Cetatea Râşnov
A. Casa Statului, care la ora actuală este sediul expoziţiei permanente a
Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, a fost supusă - în toată această perioadă
- unor operaţiuni complexe de restaurare . Astfel, în perioada 1 990-1 993 clădirea
a fost protejată cu centuri antiseismice, având în vedere faptul că ea a fost
afectată de cutremurele din 1 977 (în mod deosebit), 1 986 şi 1 990. La aceasta
se adaugă şi zugrăvirea interioară şi exterioară a clădirii precum şi repararea
parchetului şi a elementelor de tâm plărie ale clădiri i . În anul 1 993 pereţii exteriori
ai Casei Statului au fost acoperiţi cu kennitex, substanţă menită să împiedice
pătrunderea umidităţii în zidurile construcţiei. Costul acestei operaţiuni a fost
suportat de firma TYROM I NTERNAŢIONAL. În acelaşi an, Casa Statului a fost
dotată cu o modernă instalaţie antiefracţie şi anti incendiu, graţie fondurilor puse
la dispoziţie de Consiliul Judeţean Braşov. Aceeaşi instituţie în subordinea căreia
se află M uzeul Judeţean de I storie Braşov a finanţat şi celelalte lucrări executate
la Casa Statului în perioada 1 997-200 1 . În acest context menţionăm dotarea
clădirii cu instalaţie de încălzire centrală, modernă, de mare randament, care a
dus la asigurarea in interior a unui m icroclimat optim, indispensabil funcţionării
în bune condiţiuni a expoziţiei permanente a m uzeului. La aceasta se adaugă
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finanţarea necesară executării şi achiziţionării mobilieru l u i expoziţional - condiţie
sine qua non a redeschiderii , pe baze noi , a expoziţiei permanente a muzeul u i ,
precum şi a finanţării necesare reparaţiilor capitale făcute în pivniţa Casei
Sfatului. În urma executării acestor lucrări complexe, fostul depozit -insalubru
- de piese m uzeale a devenit un modern spaţiu expoziţional , care adăposteşte
astăzi sectorul de istorie veche şi arheologie al expoziţiei permanente.
În perioada 1 999-200 1 s-au mai executat şi alte lucrări , constând în
zugrăvirea interioară şi exterioară a clădiri i , beneficiind de acelaşi sprijin generos
al Consil i u l u i Judeţean Braşov, respectiv al Comisiei pentru Cultură .
B . Casa Mureşenilor. Deoarece acest obiectiv muzeal a devenit, din 1 997,
instituţie de sine stătătoare , nu vom aminti, aici , detalii legate de activitatea
acestei instituţi i .
C. Bastionul Ţesătorilor, care adăposteşte M uzeu l fortificaţiior Ţării Bârsei ,
a fost ş i el supus unor operaţiuni d e restaurare, p e tot parcursul perioadei la
care facem referire. Astfel , în perioadele cuprinse între 1 992-1 994 , 1 996-1 997 şi
2000-2001 s-au făcut lucrări de reparaţii, interioare şi exterioare, care au conferit
o mai bună funcţionalitate acestui obiectiv m uzeal. Toate acestea în condiţiile
în care în acest spaţi u au avut loc o serie de manifestări culturale care tind
să devină tradiţionale. Între acestea amintim organizarea saloanelor de benzi
desenate şi a u nor concerte, cu participări prestigioase.
Foarte recent, mai precis din 200 1 , în administrarea Muzeului Judeţean de
Istorie Braşov a trecut şi Turnul Negru , care a fost amenajat ca punct muzeal de
către specialiştii Muzeului Judeţean de Istorie Braşov.
D.
Cetatea Râşnov. Aflată până în anul 2000 în administrarea Muzeului
J udeţean de Istorie Braşov, şi acest obiectiv m uzeal a fost supus unor operaţiuni
de restaurare , în perioada 1 997-1 998, cu fonduri puse la dispoziţie de către
Ministerul Culturi i . În incinta acestei cetăţi funcţionează o expoziţie care se
referă la istoria ei, pe baza cercetărilor arheologice şi istorice făcute în zonă.
Secţia de restaurare-conservare a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov a
funcţionat până în 1 999 într-o clădire anexă din incinta Bastionului Ţesătorilor,
care a fost şi ea supusă unor lucrări de modernizare la interior, în perioada 1 9961 997. În 1 999, laboratoru l de restaurare a fost m utat într-un spaţiu cu mult mai
mare şi mai bine amenajat şi dotat, la su bsolul sediului administrativ de pe strada
Nicolae Bălcescu nr. 67. De menţionat că şi acest spaţiu a trebuit salubrizat şi
amenajat, finanţarea fiind asigurată tot de către Consiliul Judeţean Braşov.
Dotarea cu tehnica şi aparatura necesare unei bune desfăşurări a activităţii
muzeale a fost sensibil îmbunătăţită în comparaţie cu perioada de până în
1 990.
În această perioadă Muzeul Judeţean de Istorie Braşov a organizat
1.
506
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Dorina Negulici şi Ionel Bauman • Din activitatea Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
în fiecare an expoziţii , după cum u rmează:

1 990
"Expoziţie de decupaje şi pictură flamandă " , în colaborare cu asociaţia
"Adoptie Dorpen Roemenie " , realizată în l una noiembrie de către Radu
Ştefănescu.
"Cetatea Prejmer" , realizată în colaborare cu Consiliul Evanghelic şi
Muzeul de Etnografie Braşov, în luna iunie, de către Florea Costea şi Radu
Ştefănescu .
"Braşovul şi primul război mondial " , realizată în colaborare cu Muzeul de
Artă Braşov, în luna august, de către Măriuca Radu şi Dorina Negulici.
"Piese de artă medievală braşoveană" , organizată în localitatea Asse
(Belgia), în l u na decembrie de către Radu Ştefănescu .
1 99 1
"Piese de artă med ievală braşoveană " , rea lizată în luna ianuarie, în
localitatea Schiedam (Olanda), de către Radu Ştefănescu.
1 992
"Prin suferinţă la înviere " , realizată în colaborare cu A. F. D . P.R.,
filiala Braşov, în luna iunie, de către Margareta Spânu, Ionel Bauman, Radu
Ştefănescu, Măriuca Rad u .
"Columb, cinci secole m a i târziu " , î n colaborare c u centrul american
de pe lângă Ambasada SUA la Bucureşti, realizată în luna octombrie, de către
Măriuca Radu , Dorina Negulici , Stelian Coşuleţ, Ionel Bauman.
"Din colecţia de carte veche a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov" ,
realizată în luna octombrie în colaborare cu biblioteca George Bariţiu B raşov, de
către Elena Taflan şi Dorina Negulici.
1 993
"Per d ictam viam B raylam " (Pe pomenita cale a Brăilei), realizată
la Brăila, în luna ianuarie, de: coordonator Dorina Negulici în colaborare cu
Gheorghe M itran, Elena Cernea, Ligia Drăghici , Antoaneta Coţa.
"Valori din patrimoniul braşovean : colecţia Sigismund Weiss " , realizată
în colaborare cu colecţionarul, de către Luana Popa (coordonator), împreună cu
Ionel Bauman, Dorina Negulici.
"Artă veche şi inscripţii din China " , realizată în luna mai în colaborare cu
Ambasada R.P. Chineză la Bucureşti, Artexpo şi Inspectoratul pentru Cultură al
judeţului Braşov.
"Biserici fortificate din zona Rupea " , realizată în luna august la Casa de
Cultură Rupea, de către Gheorghe Mitran, dr. Florea Costea, Liviu Muntiu.
"Braşovul şi Marea U nire " , în colaborare cu Muzeul Bran, realizată
în luna noiembrie, de către Măriuca Radu , M argareta Spânu, Ionel Bauman ,
Radu Ştefănescu , dr. Florea Costea, i a r din partea Muzeului Bran, Ana Maria
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Ba uman.
1 994
"Sextil Puşcariu - il ustră personalitate a culturii şi ştii nţei româneşti" , în
colaborare cu Muzeul Bran, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Bariţiu " , Braşov,
Arhivele Statului - Filiala Braşov, realizată în luna mai de către dr. Magdalena
Vulpe (nepoata marelui cărturar), Stelian Coşuleţ, Măriuca Radu, Radu
Ştefănescu, I onel Bauman.
"Nicolae Titulescu - Acte şi documente", în colaborare cu Muzeu l
Olteniei, Craiova, Biblioteca Academiei Române, realizată î n luna iunie de către
secţia de istorie a muzeului (Margareta Spânu, Mări uca Radu, Radu Ştefănescu ,
Ionel Bauman).
"Pieţele Europei " , expoziţie realizată în colaborare cu Ministerul Culturii
şi Reprezenţanţa Consiliului Europei la Bucureşti, iulie.
"50 de ani de la Actul de la 23 august 1 944", expoziţie realizată de
Muzeul N aţional de Istorie al României, în luna august la care a colaborat şi
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, prin d r. Margareta Spânu şi Ionel Bauman.
"Decembrie 1 989 la Braşov" , în colaborare cu Prefectura Braşov,
Asociaţia Revoluţionarilor B raşov, I nspectoratul pentru Cultură al j udeţului
Braşov, realizată în luna decembrie de către Stelian Coşuleţ şi I onel Bauman.
1 995
" Meşteşuguri în Braşovul medieval " , realizată în luna mai, de către
Dorina Negulici (coordonator), împreună cu Radu Ştefănescu, Măriuca Radu ,
Elena Cernea, Ligia Drăghici , Liviu Muntiu, George lacobeanu, Antoaneta Coţa
(colaboratori).
"Istoria Casei Statului " , în colaborare cu Direcţia Judeţeană B raşov a
Arhivelor Naţionale, realizată de Elisabeta Marin, Gernot N ussbăcher.
1 996
"Vlad Ţepeş 500 de ani de la urcarea în domnie " , expoziţie realizată
în luna mai, în colaborare cu Direcţia Judeţeană B raşov a Arhivelor Statului, de
către Elisabeta Mari n , Gernot Nussbăcher şi Dorina Negulici.
"Julius Teutsch muzeograf', expoziţie realizată la Muzeul de Etnografie
Braşov cu colaborarea l u i Radu Ştefănescu , Măriuca Radu şi Elena Cernea
-

(mai).

"520 de ani de la prima menţiune documentară a arhivelor braşovene" ,
organizată de către Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale şi M uzeul
Judeţean de Istorie Braşov, realizată de Elisabeta Marin, Gernot Nussbăcher şi
Dorina Negulici, iulie .
"80 de ani de la intrarea trupelor române î n Braşov", realizată în
colaborare cu Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Bariţiu " Braşov în l una august de
către Mări uca Radu , d r. Margareta Spânu şi Radu Ştefănescu.
"Monumente istorice şi de arhitectură din municipiul şi judeţul B raşov" ,
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expoziţie vernisată în localitatea Hollstebro şi realizată de către Rad u Ştefănescu
(octombrie), cu ocazia Zilelor româno-daneze.
"Sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului " , expoziţie realizată la
M uzeu l Carpaţilor Răsăriteni la care a colaborat şi M uzeu l Judeţean de Istorie
Braşov prin d r. Fierea Costea (decembrie).
1 997
"Drumuri europene în Evul Med i u . De la Braşov la Banska - B istrica ", în
colaborare cu M uzeu l Slovaciei Centrale din Banska Bistrica , realizată de Dorina
Negulici , Ionel Bauman, Liviu Muntiu , în luna martie.
"Braşovu l şi I ndependenţa de Stat a României " , în colaborare cu Direcţia
Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale, M uzeu l Primei Şcoli Româneşti din
Scheii Braşovul u i , Biblioteca J udeţeană "Gheorghe Bariţiu " , realizată în luna mai
de Stelian Coşuleţ, Măriuca Radu , dr. Margareta Spânu şi Valerica Sârghie.
"Arme din colecţiile Muzeului Naţional Peleş", în colaborare cu Muzeul
Naţional Peleş, Sinaia, expoziţie realizată în luna i unie de Ionel Bauman, Dorina
Negulici , Liviu Muntiu şi George lacobeanu.
"Trofee cinegetice din colecţiile M uzeului Peleş" , în colaborare cu
Muzeul Naţional Peleş, realizată în l una iunie de Ionel Bauman, Dorina Negulici,
Liviu Munti u , George lacobeanu.
"A V-a ed iţie a Salonului de benzi desenate", realizat de către Serviciul
Cultural al Ambasadei Franţei la Bucureşti , în incinta Bastionului Ţesătorilor.
" 1 35 de ani de la înfiinţarea ASTREI " , în colaborare cu societatea Astra,
filiala Braşov, realizată în septembrie de către d r. M argareta Spânu, Măriuca
Rad u , Elena Cernea , Stelian Coşuleţ.
"Salonul N aţional de Restaurare", ediţia a V-a, în colaborare cu Ministerul
Culturii şi M uzeu l Bran, care a avut loc în luna octombrie, realizat de Elena
Cernea, Steian Coşuleţ şi colectivul de restauratori şi conservatori ai M uzeului
Judeţean de Istorie Braşov.
"Hărţi vechi din colecţiile M uzeului J udeţean de Istorie Braşov", expoziţie
realizată în luna noiembrie de către Măriuca Radu , Radu Ştefănescu , Stelian
Coşuleţ şi Sârghie Valerica.
"Oradea 1 900", în colaborare cu M uzeul Ţării C rişurilor, Oradea, realizată
în luna decembrie de către Elena Cernea şi Rodica Harca.
"Evoluţia simbolisticii domnitorilor şi a statului ceh" , în colaborare cu
Ambasada Republicii Cehe la Bucureşti , octombrie, realizată de către Stelian
Coşuleţ.
1 998
"Braşovul şi Revoluţia Română de la 1 848", în colaborare cu cu Direcţia
Judeţeană B raşov a Arhivelor Naţionale, expoziţie realizată în luna aprilie de
către S lt:Jiian Coşuleţ şi Ionel Bauman.
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"Braşovul în epoca lui Honterus" , în colaborare cu Parohia Evanghelică
C.A. Biserica Neagră, cu Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale,
Muzeul de Etnografie B raşov, realizată în luna mai de către Elisabeta Marin,
Gernot N ussbăcher, Măriuca Radu , Radu Ştefănescu, Stelian Coşuleţ, Elena
Cernea.
"Viaţa pe malurile Dunării acum 6500 de ani", în colaborare cu M uzeul
Naţional de Istorie al României, realizată în luna iulie de către Stelian Coşuleţ şi
Ionel Bauman.
"Interiorul orăşenesc - interferenţe şi reciprocitate la Braşov în secolul al
XIX-lea " , în colaborare cu M inisterul Cu lturii şi Institutul l ntercultural Tim işoara ,
realizată î n l u n a iulie de Dorina Negulici, Paul Pavel şi Lucica Szasz.
"Guillermo Kah ro - fotograf de monumente, 1 872-1 94 1 " , in colaborare
cu Ambasada Mexicului la Bucureşti, realizată în luna octombrie de Radu
Ştefănescu şi Rodolfo Herrera Saldana.
"Vânătoare în Carpaţi " , în colaborare cu Muzeul Agriculturii din România,
Consiliul Local Poiana Mărului, realizată în luna noiembrie de Radu Ştefănescu
şi Răzvan Ciucă.
"80 de ani de la Marea Unire . Mărturii despre M area Unire în colecţiile
braşovene ", în colaborare cu Muzeul Bran, Muzeul de Etnografie Braşov, cu
Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale, Muzeul Primei Şcoli Româneşti
din Scheii Braşovului, Cercul Militar Braşov, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe
Bariţiu " , expoziţie realizată în luna noiembrie de Măriuca Radu, dr. Margareta
Spânu, Stelian Coşuleţ, Elena Cernea .
"Evreii din România", în colaborare cu Federaţia Cominităţilor Evreieşti
din România, Ministerul Culturii, Comunitatea Evreilor din Braşov, realizată in
decembrie de către Dorina Negulici (coordonator) şi cu colaborarea lui Radu
Ştefănescu şi Lucica Szasz.
"Cunoaştere şi prietenie" , in colaborare cu I nstitutul l ntercultural
Timişoara şi Şcoala Generală nr. 22 B raşov, realizată în luna decembrie de
Dorina Negulici .
"Cultură şi Civilizaţie din Carpaţii Răsăriteni în lumina noilor descoperiri
arheologice " , expoziţie organizată de Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, la care
a contribuit şi M uzeul Judeţean de Istorie Braşov, reprezentat de dr. Florea
Costea, în luna decembrie.
Organizarea Muzeului Sătesc "Casa Memorială Aran Pumnul "
(Cuciulata, comuna H oghiz), realizată de d r. Florea Costea, Gheorghe M itran şi
Elena Cernea, în luna noiembrie.
1 99 9

" M ărturii ale culturi l o r p rehis panice mexicane", septe m b ri e , realizată de
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,
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din
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Bucureşti, realizată în noiembrie de Radu Ştefănescu, Rodolfo Herrera Saldana,
Adriana Murari u , Hajnalka Arnocz, M ihaela Ştefănescu, Lucica Szasz.
"Heinrich Gust" - File din istoria fotografiei braşovene " , în colaborare
cu Forumul Democratic German , decembrie realizată de Radu Ştefănescu ,
Adriana Murariu, Hajnalka Arnocz, Mihaela Ştefă nescu.
2000
"Joaquin Santamaria". Privire din legănatul hamacului (Fotografii din
oraşul Vera Cruz)" , în colaborare cu Ambasada Mexicului l a Bucureşti , ianuarie,
realizată de de Radu Ştefănescu , Rodolfo Herrera Saldana, Adriana Murariu,
H aj nalka Arnocz, M ihaela Ştefănescu, Lucica Szasz.
"400 de ani de la Dieta Transi lvaniei, Casa Statul u i , Braşov, 1 2-1 5 martie
1 600 " , în colaborare cu Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale, Muzeul
Bran, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Bariţiu " , Societatea Junilor Braşoveni,
realizată în luna martie de către Radu Ştefă nescu , Dorina Negulici, Elena
Cernea.
"Monumenta Romaniae Vaticana", în colaborare cu Arhiepiscopia
Bucureştilor şi prof. Ion Dumitriu - Snagov, realizată în luna iulie de Radu
Ştefă nescu , Adriana Murariu, Hajnalka Arnocz, M ihaela Ştefănescu , Lucica
Szasz.
"Marea Unire în colecţii braşovene" , real izată în colaborare cu Muzeul de
Etnografie Braşov, Muzeul de Artă Braşov, Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor
Naţionale, Bibl ioteca Judeţeană "Gheorghe Bariţiu", realizată de Măriuca Radu
şi sectorul de conservare al instituţiei.
200 1
"Istoria Franţei văzută prin sigilii " , în colaborare cu praf. Marinela Pop
Câmpeanu ( Paris), realizată în luna mai de Radu Ştefănescu , Adriana Murariu,
Lucica Szasz.
"480 de ani - Scrisoarea lui Neacşul din Câmpulung către Hans Benkner
din Braşov, judele primar a l Braşovului " , organizată de către Direcţia Judeţeană
Braşov a Arhivelor Naţionale şi cu contribuţia şi Muzeu lui Judeţean de Istorie
Braşov, iunie 200 1 .
"Costume tradiţionale mexicane", în colaborare cu Ambasada Mexicului
la Bucureşti, realizată în septembrie 200 1 , de Radu Ştefă nescu , Rodolfo Herrera
Saldana, Adriana Murari u , Mihaela Ştefănescu , Elena Cernea.
"Expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov",
vernisată în noiembrie 200 1 . Expoziţia a fost realizată de: Stelian Coşuleţ (epoca
paleolitică, perioada romană, postromană şi evul mediu timpuriu), Ionel Bauman
(epoca neolitică, epoca bronzului, epoca fierului), d r. Florea Costea (epoca
dacică), Dorina Negulici şi Radu Ştefănescu (epoca medievală), Măriuca Radu
(Cultura braşoveană secolele XVI-XIX, Dezvoltarea economică a B raşovului
şi Ţării Bârsei între 1 800-1 9 1 8, B raşovul - centru a l mişcării pentru unitate
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naţională a tuturor românilor, Dezvoltarea edilitară a Braşovului 1 800-1 9 1 8),
Aspecte din satele Ţării Bârsei (secolul XIX - începutul secolului XX), Radu
Ştefănescu (Teatrul la Braşov, Braşovul muzical , secolele XIX-XX). La realizarea
acestei expoziţii au contribuit şi Elena Cernea, Adriana Murariu, Hajnalka
Arnocz, precum şi George lacobeanu, Ligia Drăghici, Valerica Sârghie, Claudia
Staicu (restauratori), M ihaela Ştefănescu , Lucica Szasz, Cătălina Dumitrescu
(conservatori). Expoziţia s-a realizat şi cu concursul sectorului financiar contabil
şi administrativ, coordonat de contabil principal M aria Sburlea. De asemenea
în anul 2001 a fost restaurat Bastionul Ţesătorilor şi modernizate sălile care
adăpostesc expoziţia. Se mai adaugă amenajarea ca spaţiu expoziţional , în
premieră, a Turnului Negru.
11.
Sesiuni ştiinţifice şi simpozioane organizate de către Muzeul
Judeţean de Istorie B raşov:
1 992
M işcarea Memorandistă - pagina de referinţă a luptei de emancipare
naţională a românilor din Transilvania. Contribuţia braşovenilor la realizarea
idealului de u nitate naţională (iunie 1 992, în colaborare cu I nspectoratul pentru
Cultură al Judeţului B raşov, Cercul Militar Braşov, I nstitutul de Istorie şi Teorie
Militară).
Carte veche şi valori bibliofile (octombrie 1 992, în colaborare cu Ministerul
Cultu rii, Direcţia Generală a Arhivelor Statului - Filiala Braşov, Biblioteca
Judeţeană "Gheorghe Bariţiu" Braşov, Muzeu l Primei Şcoli Româneşti din
Scheii Braşovului. (Titlul exact "Vechi tipărituri şi manuscrise. Bibliofilia azi " ).
1 993
Al X-lea simpozion naţional de numismatică (mai 1 993, în colaborare cu
Societatea N umismatică din România şi Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului
Braşov).
1 994
Colocviile Titulescu , ediţia a 1 1 1-a , martie 1 994, în colaborare cu
Biblioteca Academiei Române, Muzeul de I storie al Olteniei Craiova, Asociaţia
"N. Titulescu " Braşov.
"Cinci ani de la Revoluţia din Decembrie 1 989" , decembrie 1 994, în
colaborare cu Prefectura Braşov.
1 995
"Meşteşuguri în Braşovul medieval " , mai 1 995
1 996
"520 de ani de la prima menţiune documentară a arhivelor braşovene"
(septembrie 1 996, în colaborare cu , Direcţia Generală a Arhivelor Statului
- Filiala B raşov).
" 1 35 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura
Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA)" , noiembrie 1 996, în colaborare
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cu Departamentul ASTRA, Filiala Braşov.
1 997
"Lumea dispărută a breslelor" (simpozion internaţional), în colaborare
cu Ambasada Slovaciei la Bucureşti, Muzeul Slovaciei Centrale din Banska
- Bistrica (martie 1 997).
"Contribuţii braşovene la războiul de independenţă a României, 1 877"
1 878 (mai 1 997, în colaborare cu , Direcţia Generală a Arhivelor Statului
- Filiala Braşov, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Bariţiu " Braşov, M uzeul Primei
Şcoli Româneşti din Scheii Braşovului, Despărţământul ASTRA B raşov.
"Restaurarea - ştiinţă şi artă" (simpozion naţional), în colaborare cu
Ministerul Culturi i , M uzeul Bran (octombrie 1 997).
"Istoria cartografiei " (simpozion internaţional), în colaborare cu , Direcţia
Generală a Arhivelor Statului - Filiala B raşov, Biblioteca J udeţeană "Gheorghe
Bariţiu " Braşov, Muzeul Primei Şcoli Româneşti d i n Scheii Braşovului (noiembrie
1 997).
1 998
"Evreii din România " (simpozion naţional), în col aborare cu Federaţia
Comunităţilor Evreeşti d i n România, Comunitatea evreilor d i n Braşov, noiembrie
1 998.
Mărturii despre Marea Unire în colecţii braşovene" , decembrie 1 998.
2000
"400 de ani de la Dieta Transilvaniei, Casa Statului, Braşov, 1 2-1 5 martie
1 600 " , martie 2000, în colaborare cu Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor
Naţionale, Muzeul Bran, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Bariţiu " , Societatea
Junilor Braşoveni.
200 1
"Un secol de m uzeografie braşoveană - O jumătate de secol d e activitate
a Muzeului de Istorie " (sesiune naţională de comunicări ştiinţifice, noiembrie
200 1 ).
III. Cercetarea ştiinţifică
Cercetarea ştiinţifică, cea mai i mportantă componentă a activităţii unui muzeu
şi care stă la baza celorlalte activităţi, a fost o constantă a celor doisprezece
ani de activitate ai instituţiei. Ea s-a subsumat necesităţii organizării expoziţiei
permanente, în principal prin studierea şi îmbogăţirea colecţiilor m uzeale. Mare
parte d i n această activitate s-a desfăşurat pe şantiere arheologice, în arhive,
biblioteci şi muzee din ţară şi străinătate. Personalul de specialitate al instituţiei
(cercetători ştiinţifici , muzeografi, restauratori şi conservatori) a valorificat
propria activitate în studii şi lucrări de specialitate susţinute la sesiuni ştiinţifice,
simpozioane şi colocvii şi piblicate în revistele de profil.
Astfel, dr. Florea Costea a participat, neîntrerupt, în perioada 1 990-2001 , la
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cercetările arheologice efectuate la Şantierul arheologic de la Racoş, precum şi
cele de la Mândra ( 1 990), Rupea ( 1 993), Roadeş(1 995).
Stelian Coşuleţ a participat la Şantierul arheologic de la B ran-Castel ( 1 990),
Braşov-Piaţa Statului 1 5-1 6 ( 1 99 1 ), Racoş-Castel ( 1 992), Bod ( 1 995).
Ionel Bauman a participat la Şantierul arheologic Racoş ( 1 990-1 994), Mândra
( 1 990), Rupea ( 1 993), Bran ( 1 992-1 994).
La acestea se adaugă participarea celor menţionaţi mai sus la cercetările
arheologice de suprafaţă şi de topo-arheologie din zona B raşovului, zona
Făgăraşului şi culuarul B ran-Rucăr.
Perioada evului mediu, cu precădere referitoare la Braşov, a fost cercetată
în planul vieţii economice, farmaceutica-medicale şi arhitectonice de Dorina
Negulici . În domeniul cultural, pentru această perioadă, cercetările au foet făcute
de M ăriu ca Rad u , cu preponderenţă în domeniul cartografiei. La acelaşi capitol
al istoriei amintim cercetarea în domeniul producţiei de cositoare şi a argintăriei
făcută de Gheorghe M itran. În domeni ul istoriei moderne au fost făcute cercetări
de arhivă de către Măriuca Radu şi Anca Maria Zamfir. Aceasta din urmă s-a
preocupat de probleme legate de arhitectura urbană a secolului al XIX-lea .
U n alt domeniu i mportant al cercetării ştiinţifice este cel al restaurării
conservării colecţiilor din patrimoniul muzeului. Se remarcă cercetarea de
probleme de restaurare hârtie şi carte veche făcută de Ligia Drăghici şi Valerica
Sârghie, precum şi cea a problematicii restau rării obiectelor din metal şi a
ceramicii, efectuată de George l acobeanu şi Mary Claudia Staicu. În cad rul
laboratorului de conservare, cercetări de biologie asupra patrimoniului cultural,
au fost făcute de E lena Cernea. În ultima perioadă , conservatorii instituţiei
au avut preocupări ştiinţifice axate pe problemele conservării patrimoniului
muzeal.
Participarea personalului de specialitate al i nstituţiei la manifestări cu
caracter ştii nţific, în ţară şi străinătate, a fost consistentă, aşa cum rezultă din
cele publicate mai jos.
IV. Activitatea editorială a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
1 . Cumidava XV XIX
1 990-1 994.
2. Cumidava XX
1 996.
1 997.
3. Cumidava XXI
4. Cumidava XXI I -XXIV
1 998-2000.
5. Victor Jinga, Probleme fundamentale ale istoriei Tra nsilvaniei, Ediţia a
1 1-a, 1 995.
6. Florea Costea, Repertoriu l arheologic al judeţului Braşov, două volume,
1 995-1 996.
7. Dorina Neg ulici , Meşteşuguri în Braşovul medieval. Catalog de expoziţie,
1 995.
8. General Ion D umitrache, Divizia de cremene - memorii din campania
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1 94 1 -1 944 , Ediţie îngrijită de dr. Margareta Spânu şi Marius Petraşcu, 1 997.
9. Florea Costea, Dorina Negulici, Cetatea Ţărănească a Râşnovului,
2000.
1 0. Gh. Păşescu , D . Stratanov, Ioan Virgil Leancu , Jertfă şi recunoştinţă .
Eroi şi monumentele lor din Ţara Bârsei , Ţinutul Cohalmului şi Ţara Făgăraşului,
200 1 .
1 1 . Gheorghe M itran, Cositorul transilvănean. Gotic, Renaştere, Baroc,
2002.
1 2. Florea Costea , Dacii în sud-estul Transilvaniei, 2002.
V. Restau rarea-conservarea patrimoniului muzeal.
O activitate importantă şi cu implicaţii majore asupra patrimoniului aflată
în colecţiile noastre fără de care realizarea expoziţiilor permanente şi a celor
temporare ar fi fost imposibilă, este reprezentată de restaurarea şi conservarea
obiectelor m uzeale. După cum este cunoscut, între funcţiile de bază ale unui
muzeu figurează şi cea legată de asigurarea longevităţii obiectelor care fac
parte din patrimoniul m uzeal . De aceea, în economia organizatorică a instituţiei,
laboratoarele de restaurare şi conservare ocupă un loc bine defi nit. Organizarea
şi reorganizarea laboratoarelor a constituit o preocupare permanentă a
managerilor acestei instituţii .
Î n cadrul laboratorolui de restaurare metal-ceramică îşi desfăşoară activitatea
doi restauratori atestaţi: George lacobeanu şi Mary Claudia Staicu . Acestora li
se adaugă şi Livi u M untiu , care a activat până în 1 997. În perioada la care ne
referi m ( 1 990-200 1 ) au fost restaurate 281 de piese provenind din colecţiile de
arheologie, istorie şi numismatică. Dintre acestea 56 sunt piese de ceramică
provenind din săpături arheologice, 1 25 piese din metal, provenind atât din
săpături cât şi din perioade mai târziu ale istoriei. La acestea se adaugă piese
din sticlă şi porţelan, precum şi 1 00 de monede din colecţia de numismatică. O
lucrare de anvergură - macheta cetăţii Braşovului, datând din anul 1 896, al cărui
autor este Friederich Hermann, a fost restaurată de către Liviu Muntiu şi George
lacobeanu în anul 1 997.
U n alt laborator care funcţionează în cadrul secţiei de restaurare-conservare
este cel de restaurare hârtie şi carte veche unde îşi desfăşoară activitatea doi
restau ratori : Ligia Drăghici şi Valerica Sârghie. În perioada la care ne referim aici
au fost restaurate un n umăr de 1 47 piese: dintre acestea amintim 1 O cărţi, 35
hărţi , 3 documente pe pergament, restul fiind reprezentat de stampe, litografii şi
documente fotografice.
În ceea ce priveşte activitatea de conservare, aceasta s-a desfăşurat
până în anul 1 999 cu u n număr de trei persoane: Denisa Toth, Lucica Szasz
şi M i haela Ştefănescu . Din anul 1 999, lor 1-i s-au adăugat Adriana Murariu şi
Cătălina Dumitrescu. Activitatea de conservare s-a concretizat în m utarea şi
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reorganizarea depozitelor de carte şi carte veche ( 1 993-1 994 ), a celor de istorie
medie şi istorie modernă ( 1 99 1 -1 992). De asemenea a fost mutată colectia de
arheologie de la Casa Sfatu lui în actualul depozit, mult mai generos ca spaţiu şi
dotări (2000-200 1 ). O activitate susţinută au desfăşurat conservatorii instituţiei
noastre la curăţirea , conservarea, ambalarea , transportul şi etalarea pieselor
care au intrat în expoziţia permanentă a muzeului (cea. 3200 de piese), în cea
de la Bastionul Ţesătorilor, precum şi în cea de la Turnu l Negru .
VI. Perfecţionarea şi dinamica personalului.
La începutul anului 2002, la Muzeul Judeţean de Istorie, erau încadrate 54
persoane. Dintre acestea, un număr de nouă angajaţi (reprezentând 20%) sunt
în instituţie înainte de 1 990, restul de 80% reprezentând numărul personalului
angaj at d u pă această dată. Raportul dintre personalul cu studii superioare şi
cel cu studii medii este de 1/;.,7, ceea ce reprezintă un raport relativ mulţumitor
pentru o instituţie de cultură de d imensiunile şi atribuţile M uzeului Judeţean de
Istorie Braşov.
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, în această perioadă,
personalul instituţiei a beneficiat de promovări în grade şi gradaţii, care au fost
făcute în funcţie de activitate şi prin concurs. Astfel, Dr. Florea Costea a susţinut
examenul de ocupare a unui post de cercetător ştiinţific 1, iar Dorina Negulici,
Măriuca Radu , d r. Margareta Spânu , Radu Ştefănescu , Stelian Coşuleţ,
Gheorghe Mitran, Elena Cernea, Anca Zamfir şi Ionel Bauman au susţinut
examene pentru ocuparea unor posturi de muzeografi 1/A. Tot în această
perioadă, Stelian Coşuleţ a obţinut o bursă de studii în Italia, la Biblioteca
Naţională din Roma şi Universitatea din Bologna , cu tema "L.F. Marsili despre
Ţările Române" . Bursa a fost oferită de Institutul italian de cultură Bucureşti şi
Ministerul Culturii din România. Dorina Negulici a parcurs cursuri de specializare
prin programul finanţat de Consiliul Europei " Măsuri de încredere - coeziune
socială şi patrimoniu cultural " ( 1 996-1 998). Radu Ştefănescu şi Măriuca Radu
au participat, în perioada 1 990-1 995, la cursul de specializare în paleografie
germană, organizat de către Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor N aţionale,
cu stagiul de perfecţionare la Bundesarchiv Coblenz - Germania, curs finalizat
prin examen.
În anul 2001 au fost încadraţi, prin concurs, 3 muzeografi: Lucica Scurtu,
Florin Moţei şi Dinu Crăciun, care urmează să parcurgă treptele perfecţionării
profesionale începând cu anul 2002.
În ceea ce priveşte personalul de specialitate cu studii de scurtă durată şi
studii medii au fost angajaţi opt restauratori şi conservatori, care au fost atestaţi
în u rma cursurilor de perfecţionare şi a examenelor susţinute (Ligia Drăghici ,
Valerica Sârghie, Anca Sârghie, George lacobeanu, Mary Claudia Staicu ,
Denisa Toth , M ihaela Ştefănescu, Lucica Szasz). Au plecat din instituţie prin
transfer, Luana Popa, Lucia Şotea, Denisa Toth , Hajnalka Arnocz, Dan Dana,
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Anca Sârghie, iar Vladimir Chirilă în urma desfacerii contractului de muncă.
În intervalul la care ne referim au avut loc şase pensionări : dr. Margareta
Spânu , Antoaneta Coţa, L iviu Muntiu , Felicia Pop, Ana l leş, Gheorghe Corboş.
Tot în această perioadă, doi colegi muzeografi au trecut în lumea
umbrelor, lăsând în urma lor o bogată activitate ştiinţifică şi artistică: Mircea
Gherman şi Eftimie Modâlcă. Dumnezeu să-i od ih nească!
VII. Achiziţii şi donaţii
Politica de achiziţii dusă de instituţia noastră în perioada menţionată s-a axat
pe completarea colecţiilor cu piese de epoci şi categorii la care eram deficitari,
menite să ilustreze tematica expoziţiei permanente a M uzeului Judeţean de
Istorie Braşov.
În acest sens, cu fondurile alocate de Consiliul Judeţean , s-au achiziţionat
722 obiecte din care , 225 monede (antice, medievale şi moderne de aur şi
argint), 21 de decoraţi i şi medalii , 227 de obiecte de istorie şi artă decorativă, 52
de cărţi (în proporţie de 90% carte veche românească). La acestea se adaugă
1 97 de documente şi fotografii de epocă contemporană.
Pe lângă achiziţii , patrimoniul s-a îmbogăţit şi cu peste 200 de piese
(numismatică , tehnică, artă decorativă , istoria farmaciei) provenind din donaţii
ale unor colecţionari sau i nstituţii specializate.
De asemenea, la noi se mai află în custodie, cu posibilitatea donării, peste
1 00 de piese şi documente legate de activitatea farmaceutică din Braşov în
secolul al XIX-lea.
VIII. intre M uzeu l J udeţean de Istorie Braşov şi o serie de i nstituţii ale
statului, fundaţii , asociaţii, culte, a existat o bună colaborare. in acest sens
menţionăm : Instituţii şi Asociaţii cu care a colaborat M uzeul J udeţean de
Istorie Braşov.
- Academia Română, Arhivele Naţionale - Fi liala Braşov, Adopţie Dorpen
Roemenie, Ambasada Mexicului la Bucureşti, Ambasada Slovaciei la Bucureşti ,
Ambasada Republicii Cehe la Bucureşti , Alianţa Franceză Braşov, Asociaţia
Foştilor Deţinuţi Politici din România, Asociaţia Veteranilor de război, Asociaţia
Revoluţionarilor Braşov, Asociaţia Fii şi prietenii Branului, Biblioteca Naţională 
Laboratorul de Restaurare şi Patologie a Cărţii Bucureşti, Biblioteca Judeţeană
"Gheorghe Bariţiu " B raşov, Biblioteca Naţională a Austriei, Consulatul german
de la Sibiu, Centrul Cultural American al SUA în România, Camera de Comerţ
şi Industrie Braşov, Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei
Populare, Cercul Militar Braşov, Complexul Muzeal laşi, Complexul Muzeal
"Curtea Domnească " Târgovişte, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural Naţiona l Braşov, Despărţământul Astra, Forumul German, I nstitutul de
Arheologie Bucureşti, Institutul de Tracologie Bucureşti, I n stitutul l ntercultural Timişoara, I nspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, I nstitutul pentru Studii Politice
de Apărare şi Istorie Militară, Institutul Cultural Francez, M inisterul Culturii şi
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Cultelor (Direcţia Muzeelor şi colecţiilor, Centrul de Perfecţionare a Personalului
din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor), M uzeul Naţional de Istorie al României,
Muzeu l Ţăranului Român, M uzeul Naţional Peleş, M uzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane - Deva, M uzeul de Istorie al Transilvaniei - Cluj , Muzeu l Naţional
Secuiesc - Sf. Gheorghe, M uzeul Carpaţilor Răsăriteni - Sf. Gheorghe, M uzeul
Olteniei - Craiova, M uzeu l Ţării Crişurilor - Slobozia, M uzeul Ţării Făgăraşului,
M uzeu l Bran, Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Scheii Braşovului, Muzeul de
Etnografie Braşov, M uzeul de Artă Braşov, Muzeul Memorial "Casa Mureşenilor"
Braşov, M uzeul de Istorie al oraşului Budapesta, M uzeul de Istorie din Banska
- Bistrica, M uzeul "Duna " Estztergom , Muzeul Naţional din Budapesta, M uzeul
Literaturii Române - Laboratorul de Restau rare Carte Bucureşti , M uzeul
Banatului, M uzeul Naţional German, Parohia Evanghelică C.A. Biserica Neagră
Braşov, Societatea N umismatică Română, Societatea de Istorie Retrologie
Agrară din România - Filiala Braşov, Teatrul de operă B raşov, U niversitatea
Tra nsilvania, U niversitatea din Oradea.
Colaboratori ai Muzeu lui J udeţean de Istorie:
- ing. Radu Bellu, dr. Emil Bologa, prof. dr. ing. M i hai Cernat, Gheorghe
Conţu, praf. d r. ing. Ioan Gaia, Petre l strate, d r. Sânziana Migia, Covalia Nandra,
Marius Oprea, Marius Petraşcu , praf. Gheorghe Puchianu, Horia Salca, d r. Florin
Salvan, Rodolfo Herrera Saldana (Serviciul cultural al Ambasadei Mexicului la
Bucureşti), conf. Dr. ing. Adrian Serb, col . dr. Ioan Vlad, Sigismund Weiss.
Sponsori
S.C. Aurora S .A. B raşov,
S.C. Coca Cola S .A. Braşov,
T.V. Rom I nternational,
S.C. Sergiana S.R.L.,
Banca Dacia Felix,
S.C. Rotoioni Tl po S.R.L.,
S.C. B rafor S.A. ,
S.C. I n vino veritas S.R.L.,
S.C. Memba S .R.L.
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