A XXV-A SESIUNE NAŢIONAlĂ DE
RAPOARTE ARHEOLOGICE

crair.
)_ f

de Gheorghe Du�itroaia

a mai puţin de trei ani de la ultima manifestare ştiinţifici de nivel
naţional organizată cu aportul instituţiei noastre, intre 2-5 mai 1991 s-a
destlşurat la Piatra Neamţ a XXV-a sesiune anuală de rapoarte privind
rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1990 din România. Orga
nizatorii acestei reuniuni, la care au participat majoritatea arheologilor din ţară
care au efectuat sApAturi in anul precedent şi invitaţi din Republica Moldova, au
fost Comisia ArheologicA (preşedinte Constantin Preda), Comisia Muzeelor şi
Colectiilor (preşedinte Radu Florescu, director Ioan Opriş, expert Cornelia Stoi
ca) şi Complexul Muzeal Judeţean Neamt (directori Vasile Ursu şi Gheorghe
Dumitroaia).
Deschiderea oficială a manifestărilor a avut loc la Teatrul Tineretului Piatra
Neamţ, unde după urarea de bun venit adresată de gazde au fost rostite scurte
alocuţiuni din partea Comisiei Arheologice, Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor şi
Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor, subliniindu-se, printre altele, oportunitatea
susţinerii acestor intruniri ştiinţifice şi in viitor.
După consumarea acestui moment, participanţii la sesiunea de rapoarte s-au
deplasat la Muzeul de Istorie Piatra Neamţ, instituţie care şi-a inaugurat cu acest
prilej noua expoziţie de bază, in vederea vizionarii expoziţiilor temporare · Plas
tica cucuteniană şi Descoperiri arheologice din Moldova -campania 1990 şi a
lua parte la lucrările pe secţiuni,
Prima manifestare expoziţională, nu intimplator organizată la Piatra Neamţ,
a cuprins o serie de descoperiri reprezentative din cadrul �mplexului eultural
Ariuşd-Cucutc::ni-Tripolie, la reuşita expoziţiei contribuind muzeele din Bacau,
Botoşani, Chişinău, Galaţi, Piatra Neamţ, Roman, Sf. Gheorghe şi Institutul de
Arheologie din Iaşi. Au putut fi revăzute cu acest prilej o serie de un�cate ale
artei preistorice de la est de Carpaţi, aşa cum sint "Soborul zeiţelor" de la Poduri, ·
jud. Bacău, complexul de statuete de la Dumeşti, jud. Vaslui, "Horele" de Ia
Bodeşti-Frumuşica, jud Neamţ şi Bereşti, jud. Galaţi, "Dansatoarea" de la c::tr.l
ceni, jud. Iaşi, complexele de cult de la Tg. Frumos, jud. Iaşi şi Gbe� ;.t
Neamţ, alături de un mare numar de reprezentări plastice eneolitice dill Bag..
rabia (aduse la Piatra Neamţ prin efortul cunoscutului eneoliticiaD V�
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Marchevici de la Chişinău) şi alte piese inedite. S-a luat cunoştin tă, pentru prima
dată într-o expoziţie de acest gen din România, cu unele descoperiri din teritoriul
de la răsărit de Prut, precum sînt statuetele antropomorfe din aşezările de la
Răuţel, Putineşti, Floreşti, Ruseştii Noi, Brînzeturi, Duruitoarea Veche.
Vărvăreanca, Badragii Vechi, Costeşti, Ofatinţi, Ruseni ş.a.
A doua expoziţie temporară a cuprins o parte din descoperirile de dată recenta
din Moldova de la vest de Prut. Au fost expuse, printre altele, depozitul de
bronzuri de la Gioseni, jud. Bacău, ceramică din epoca bronzului şi din timpul
civilizaţiei geto-dacice (sec. 1 î.e.n. - sec. 1 e.n.) de la Răcătău, jud. B:Jcău, desco
periri din cetatea dacică de Ia Brad, jud. Bacău, materiale arheologice aparţinînd
civilizaţiei dacilor liberi (sec. II-III e.n.)din judeţul Neamţ de la Homiceni şi
Vlădiceni, un mormînt din necropola aparţinînd culturii Sîntana de Mureş (sec
IV e.n.) de la Mihălăşeni, jud. Botoşani, ceramică din evul mediu de pe teritoriul
municipiului Iaşi.
În după amiaza aceleeaşi zile au debutat lucrările în cele 7 secţiuni, în cadrul
cărora, din cele 184 de rapoarte înscrise în program, s-au susţinut 1 50 de comunicări.
1
La secţia I (coordonator Silvia Marinescu-Bîlcu), cele 31 d� rapoarte au avut
ca subiect săpăturile din staţiunile arheologice datate în epoca pietrei. Primele
intervenţii au aparţinut cîtorva cercetători ai epocii paleolitice. Astfel, Ilie Bor
ziac de la Institutul de Arheologie din Chişinău a prezentat principalele rezultate
ale cercetărilor din aşezarea de.Ia Coşeuţi-Soroca, cunoscută mai puţin de preis
toricienii din România, iar Vasile Chirica de la Institutul de Arheologie din laşi
a comunicat ultimele rezultate ale investigayilor din staţiunea paleolitică de la
Mitoc, jud Botoşani, situată în aceeaşi zonă geografică. Al treilea raport, ai cărui
autori au fost arheologii bucureşteni Maria Bittiri, Marin Cîrciumaru, Cornel
Beldiman, Emilian Alexandrescu şi Carol Căpiţă a avut ca subiect cercetările din
Peştera Cioarei, jud. Gorj, cu depuneri aparţinînd interglaciarului Boroşteni.
Seria comunicărilor care au avut ca temă cercetările din aşezările neolitice a
fost deschisă de Eugenia Păpuşoi. Cercetătoarea din Bîrlad, pe baza informaţiilor
şi materialelor arheologice din aşezarea de Ia Trestiana, jud. Vaslui a prezentat o
parte din consideraţiile proprii legate de sistemele de construcţie la comunităţilc
Starrevo-Criş din Moldova.
A urmat apoi comunicarea cercetătorilor clujeni Gheorghe Lazarovici şi Zoia
Kalmar, care pe baza cercetărilor din anul precedent au făcut o serie de observaţii
în legătură cu aşezarea neolitică timpurie de la Gura Baciului, jud. Cluj. Ulterior.
aceiaşi arheologi, împreună cu Florin Draşoveanu de la Muzeul Banatului din
Timişoara au prezentat unele consideraţii privind cunoscuta aşezare de la Parţa.
jud. Tim�, învestigată pe scară largă în ultimile două decenii. Deşi nu au fost
prezentate în ordinea lor firească, d i n punct d e vedere al orizontului cronologk
căruia aparţin, rapoartele susţinute de Doina Ignat (Şantcricrul arheologic Su 
placu de Barcău, jud. Bihor), Vasile Boron can ţ (Şanticrul Schela C/adovei, jud
Mehedinţi), Marin Nica (Tell-ul neolitic de l a Drăgiincşti. jud. Oit), E u gc:: n Cow ·: !
·
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(Aşezarea de la Radovanu, jud. Călăraşi), Done Şerbănescu (Necropola neolitkă
de la Chimogi, jud. Călăraş_i) şi, din nou, Gheorghe Lazarovici şi Zoia Kalmar
(Şantierul Jclod,jud. Cluj) au făcut cunoscute ultimele descoperiri de pc propriile
şantiere, încadrîndu-le în problematica neoliticului din România.
D u pă comunicarea lui Victor Bobi ( Şantierul arheologic Coroteni, jud. Vran
cea), atentia participanţilor din cadrul primei seqii a fost îndreptată spre
eneoliticul de la est de Carpati reprezentat de 10 şantiere aparţinînd culturii
Cucuteni. Susţinute in ordinea înscrisă in program, comunicările privind săpă
turi le din obiectivele cucuteniene au debutat cu intervenţia lui Vsevolod
Marchevici de la Muzeul de etnografie şi arheologie din Chişinău, eat e a oferit
citeva din consideraţiile proprii privind aşel1irile culturii Tripolie-Cucuteni din
Basarabia.
Ulterior comunicării Silviei Iacobescu asupra săpăturilor din aşezarea de la
Leontineşti, jud. Bacău, au urmat rapoartele prezentate de colectivele de cerce
tare din staţiunile de la Poduri, jud. Bactlu (Dan Monah, Dragomir Popovici,
Gheorghe Dumitroaia, Ştefan Cucoş, Felicia Monah, Alexandra Bolomey) şi
lzl•oare-Piatra Neam{ (Silvia Marinescu-Bîlcu, Marius Alex:ianu, Elena Ciubota
ru) care au adus in discuVe o parte din problematica a două di� staţiunile
cucuteniene de referinţă din România.
Spre finalul celei de a II-a zile au fost prezentate săpăturile de la Lunea
punctul Oglinzi Cettl{Uia, jud Neamţ (Gheorghe Dumitroaia), Scînteia, jud. Iayi·
(Magda Mantu), Tg. Frumos (Nioolae Ursulescu, Dumitru Boghi a n) , Razima- Co
palău, jud. Botoşani (Maria Tomozei) şi Cozmeşti, jud. Vaslui (Tamilia Simion).
De această dată in cadrul secţiei 1 au fost audiate numai două comunicări c<tre
au avut ca obiectiv cercetările interdisciplinare. Este vorba de raportul Fclicici
Monah privind datele preliminare asupra resturilor de plante descoperite în
să păturile de la Poduri, jud. Bacău şi observaţiile antropologului Cczarina B:'lltca
nu asupra scheletelor din necropola de la Chimogi, jud. Călăraşi.
Llt secţia a II-a (coordonator Marilena Florescu) au fost înscrise în progra111
un număr de 28 de rapoarte, din care s-au ţinut 23. Acestea au avut l:a suhiel:t
obiectivele arheologice datate în epoca metalelor, respectiv epoca bronzu l u i �i
Hallstatt. Prezentate în ordinea lor cronologica, sta li unile cercetate în anul 1 990
pot fi grupate, pc zoiiC geografice, în felul urmă ior: �ase şantie re din e poca
bronzului (Marilena Florcscu - A�etarca de la Cindc�ti, jud. r 'ranc:ea; Victor
Bobi - Staţi unea arhcologi<.:ă Coroten( _jud. Vrancea; Vakri u Ca\ r ul:, Ekna Usa
taia, A urei Zanoci, A lexandru Perjaru -- Staţiunea de la lhm ,·e-lJavaw/Jia; Lid i:t
Dascăl u - Necropola No u a d<.· la Brliic,l!i j:d. Bo!o _, ani; Eu ge n Sa va -- Tu m u l i i d i n
raionul S/ol>ozia-Bamral>ia) �i Halfsta1 l ( (Dan Rt'.arah N a n u -- ,". �ctarca d e la
'.\!1 cn•eni. jud. Galati) in Moldova, t re i ·. f;l' i ll ni în Dohro�ca ( lVI i n:ca Ml> illca
t' l! - Ş a n l ic r u l a r h c o l(•gil: Nico!tte !iâ h e . c rl jud. Con, fall!fl
S c l • a q ia n
'·.1urinl t - A�uaJT<t h a l ls l a l l h n !l d e l a !ftillr!dag. Jud. 'lith:w; ( , , , \ • t i :' S i m ion �i
G <thrid J ug;'i n;tr u

-·-

l i v c in f'l-l • n; t . n ; :�

A:�u;nu• 1 . ; d ls!.'"l l l ia 1 :<1 rh Lt l ir !i,'/i �fi. jud. :t u f�..- cu ) , t 1d q!Jj,:c
( C ri <.. : i :• " S dl ll \ 1 • • '· ."• ! ": i rn i i c de .•o<t f \· a , ,_ d 1 1 1 ! l J il it
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Ghimpaţi-Schitu, jud. Giurgiu; Marian Neagu şi Dan Basarab Nanu - Cercetari în
aşezarea eponima a cutturii Coslogen� jud. Ciiliiraşi; Gheorghe Matei, Virgil
Niţulescu - Aşezarea hăllstattiana de la Popina Latii, jud. Ialo_mifa), o singura
aşezare din Olte�ia (Gheorghe Calotoiu - Aşezarea aparţinînd culturii Verbi
cioara de la Vierşani, jud. Gorj), doua staţiuni arheologice din Banat (Florin
Medeleţ - Necropola de incineraţie de la Peciu Nou şi Sapaturile de la Remetea
Mare, jud. Timiş), şapte obiective din Transilvania, Crişana şi Maramureş, din
care şase atribuite epocii bronzului (Gheo�ghe Lazarovici - Aşezarea de la Ture
ni, jud. Cluj; Mihai Rotea, Radu Ardevan- Cercetari în bazinul CAtalin ului, jud.
Cluj; Florin Gogîltan - Aşezarea de la Gligoreşti,jud. Cluj; bolt Szekely - Aşeza
rea Noua de la Ozun-Lisniiu, jud. Covasna; Carol Kacso - Complexul de cult de
Ia Oarţa de Sus, jud. Maramureş; Petre RolQan, Ioan Nemeti - Cercetarile de la
Carei-Bobalt, jud. Satu Mare) şi una Hallsta�t-ului (Valentin Vasiliev- Aşezarea
de la Dej-Dealul Florilor, jud. Cluj).
Singura comunicare cu caracter interdisciplinar din aceasta secţiune a fost cea
semnata de Cristina Craciun, privind cercetarile aerofotografice din Cîmpia
Munteniei.
La sectia a III-a (coordonator Silvia Teodor) au fost înscrise 'KJ de rapoarte
asupra cercetarilor din obiectivele geto-dacice, din care s-au susţinut numai 16.
Un prim grup de cinci comunicari au tratat descoperirile datate la inceputurile
acestei civilizaţii (Mihai Irimia, Nicolae Conovici -Dava getica de la Satu Nou,
jud. Constanţa; Paul Şadurschi, Octavian Liviu Şovan - Fortificaţia getica de la
Copaliiu, jud. Botoşani; Paul Damian, Elvira Safta -Aşezarea getica de la
Ciiscioarele-Şuviţa Hotarului, jud. Ciiliiraşi; Gheorghe Cebotarenco -AşezAriie
de la Hîrtopu Mare-Basarabia; Gheorghe Matei - Necropola getica de la
Griidiştea Mare, jud. Jalomiţa), iar unsprezece comunicari au readus in actualitate
problematica cetaţilor şi aşezarilor din epoca clasica de dezvoltare a civilizaţiei
geto-dacice (Silvia Teodor, Mircea Nicu -Aşezarea de la Poiana, jud. Galafi;
Viorel CApitanu - Şantierul Riiciitiiu, jud. Baci1u; Vasile Ursachi - Dava dacica
de la Brad, jud. Baci1u; Violeta Bazarciuc- Cetatea de la Buneşti, jud. Vaslui; Ion
Horaţiu Crişan, Florin Medeleţ - Cetatea dacica de la Cugir, jud Alba; Ioan
Glodariu, Eugen Iaroslavschi, Adriana Rosu, Gelu Florea - Şantierul Griidiştea
Muncelulu� jud. Hunedoara; Mircea Barbu, Peter Hugel - Complexul dacic de la
Si1vîrşin, jud. Arad; Ioan Glodariu, Florea Costea, Ioan Bauman, Liviu
Calin - Complexul dacic de la Racoş, jud. Braşov; Vasile Barbu, Traian
Popa - Şantierul Schitu, jud. Giurgiu; Valeriu Sirbu, Stelica Pandrea - Dava de la
Gri1diştea, jud. Bri1ila; Alexandru Matei, Cornelia Stoica - Complexele dacice de
la Miigura Moigradulu� jud. Si11aj).
Antichitatea greco-romana a constituit tema celei de a IV-a secţiuni, in cadrul
careia au fost susţinute 27 de comunicari din 37 înscrise in program.
Reprezentind unul dintre cele mai importante obiective arheologi� datate in
aceasta epoca, şantierul de la Histria, jud. Constanţa a beneficiat şi la Piatra
Neamţ de o prezentare pe masura. Dupa comunicarile cercetatorilor Petre Alehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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xandrescu şi Alexandru Suceveanu, care au expus problematica de ansamblu
asupra Histriei, au urmat rapoartele privind săpăturile din sectoarele Platou
(Catrinel Domăneanţu), Basilica Mare (Alexandru Suceveanu, Crişan Muşeţea
nu, Octavian Bounegru) şi Domus (Octavian Bounegru şi Virgil Lungu).
Din Dobrogea au mai fost prezentate şantierele arheologice de la Argamum,
jud. Tulcea. (Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Florin Topoleanu, Virgil Lungu);
Tomis, jud. Constanţa (Mihai Bucovală); Albeşt� jud. Constanţa (Andrei Rădu
lescu, Nicolae Georgescu, Maria Bărbulescu), Adamclisi, jud. Constanţa (Ioan
Barnea, Mihai Simpetru, Monica Mărgineanu-Cristoiu, Alexandru Barnea,
Gheorghe Papuc); Capidava, jud. Constanţa (Radu Florescu, Gloria Ceacalopol,
Cristian Matei, Zaharia Covacef, Nicolae Georgescu); Dunavătul de Jos, jud
Tulcea (Alexandru Barnea, Mihai ?.ahariade); Halmyris-Vadu, jud. Constanţa
(Mihai Zaharide, Alexandru Suceveanu, Florin Topoleanu); Noviodunum- lsaccea,
jud. Tulcea (aşezarea civilă -Florin Topoleanu şi necropola romană -Gavrilă Si
mion) şi Tichileşti-lsaccea (Victor Bauman); Hîrşov"a,jud. Constanţa (Oana Damian,
Paul Damian); Teliţa, jud. Tulcea (Victor Ba uman).
Din teritoriul fostei provincii romane de la nord de Dunăre au fost cunoscute
ultimele rezultate ale săpăturilor de pe şantierele din ()ltenia (Sucidava - Octa
vian Toropu, Andrei Rustoiu, Florea Biciu; Romula - Gheorghe Popilian, Marin
Vasilescu; castrul ·de la Stolniceni - Gheorghe Bichir, Anişoara Sion), Banat
(Şantierul arheologic Tibiscum, jud Caraş Severin - Doina Benea, Adrian Arde\.
Eugen Nemeth; Castrul de pămint de la Vărădia, jud. Caraş-Severin - Eugen
Iaroslavschi, Octavian Bozu) şi Transilvania (Colonia Aurelia Apulensis-Alba
Iulia - Vasile Moga, Radu Ciobanu; Cimitirul roman Napoca-Cluj - Ioan Hica;
Complexul termal Germisara-Geoagi.u, jud. Hunedoara -Adriana Rusu, Eugen
Pescaru, Ioan Andri\oiu; Castrul roman de la Clişe� jud. Cluj - Dan lsac, Petre
Hugel, Delia Isac, Adriana Dimulete, Nicolae Dulf; Castrul roman de la lliliua,
jud. Bistriţa Nlisăud - Dumitru Protase, cOrneliu Gaiu), iar din sudul Moldovei
fortificaţia de pămint din epoca romană din cartierul Dunărea-municipiul Galaţi
(Mihalache Brudiu).
Şantierele arheologice din epoca post-romană şi a migraţiilor au constituit
tematica secţiei a V-a (coordonator Ioan Mitrea). Din cele 21 de rapoarte inscrise
in program au fost ţinute 19, tn acest caz absenţa unor titulari de şantiere fiind
mai redusă.
Din Muntenia au fost prezentate staţiunile arheologice de la Şima (Ştefan
Olteanu, Nina Neagu, Victor Nicolae), 'nrgşor (Gheorghe Diaconu, Dan
Lichiardopol, Alexandru Niculescu) şi Budureasca, jud. Prahova (Victor Teodo
rescu); Bălliceana, sector agricol Ilfov (Vasilica Sandu) şi Radovanu, jud. Călliraşi
(Maria Comşa), iar din Transilvania şantierele de la Mîndra, jud. Braşov (Florea
Costea, Ioan Bawnan, Radu Ştefilnescu, Adriana Dimulete, Gheorghe Dragotă);
Chilieni-Sf. Gheorghe, jud. Covasna (Bartok Botond); Dipşa, jud. Bistriţa-Nd$ăud
(Corneliu Gaiu), Moreşti, jud. Mureş (Dumitru Protase, Mihai Groza\·, Cri!.tilla
Grozav); Archiud, jud. Bistriftl-Năsăud (Gheorghe Marinescu. Corneliu G&� u �;
.

·
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aşezările din sec. IV e.n. depistate pe teritoriul judeţului Harghita de Corneliu
Beldiman. Pentru Moldova au fost cunoscute săpăturile din aşezările datate în
5.ec. II-III e.n. de la Homiceni (Elena Petrişor) şi Vlădiceni (Marius Alexianu) din
judetul Neamţ, obiectivele din sec. IV-V e.n. de la Polocin, jud. Vaslui (Vasile
Palade, Mircea Mamelauca) şi Todireşti, jud. Suceava (Mugur Andronic), iar din
perioada formării poporului român aşezările de la Ştefan cel Mare, jud. Bacău
(Ioan Mitrea, Constantin Eminovici), Davideni, jud. Neamţ (Ioan Mitrea) şi
Mălăieşti-Basarabia (Anatolie Gorodenco).
SceVa a VI-a (coordonator Victor Spinei) a fost rezervată comunicărilor care
au avut ca subiect aşezările evului mediu timpuriu. Din cele 1 7 rapoarte înscrise
în program au fost susvnute 15.

S-au prezentat rezultatele cercetărilor din aşezările, nccropolele sau fortifi
caţiile de la: Nufăru (Oana Damian, Paul Damian, Cornelia Andone) şi lsaccea,
jud. Tulcea (Gheorghe Mănucu-Adameşteanu); Bucu (Anca Păunescu, Elena
Renţa) şi Platineşti, jud. Ialomiţa (Gheorghe Matei); Băneasa-Bucureşti (Gheor
ghe Mănucu-Adameşteanu); Mihm-'eni, jud. Suceava (Victoria Batariuc); Hudum,
jud. Botoşani (Victor Spinei, Rodica Popovici); Sînnicolau Român, jud. Bihor
(Ioan Crişan); Făget,·jud. Timiş (Radu Popa, Dan Căpă\ină, Dumitru Tomoni,
Alexandru Rlldulescu); Cladova, jud. Arad (Pascu Hurezan, Vasile Boroneanţ);
bazinul Şieului şi Vermeş, jud. Bistriţa-Năsăud (Gabriela Rădulescu); Cluj
Mănăştur (Petre Iambor, Ştefan Matei); lernut, jud. Mureş (Mircea Rusu, Florin
Gogîltan) şi Războieni, jud. Alba (Mihai Blăjan).
·

În sfirşit, la secţia a VII-a (coordonator Voica Puşcaşu), în cadrul segmentului
consacrat civilizaţiei medievale au fost înscrise 23 de rapoarte in program (din
care s-au \inut 17), avind ca temă rezultatele cercetărilor dintr-o seamă de curţi
domneşti, biserici, aşezări, necropole etc. Exemplificăm în acest sens rapoartele
asupra săpăturilor de la curţile domneşti din Bacău (Alexandru Artimon), Vaslui
(Alexandru Andronic, Ruxandra Maxim-Aiaiba) şi Iaşi (Nicolae Puşcaşu ), com
plexul feudal de la Poiata, jud. Gorj (Venera Rădulescu), oraşul medieval Iaşi
(Nicolae Puşcaşu), cetatea de la Vadu-Karahorman, jud. Constanta (Sergiu lo
.
sipescu, Raluca Verussi), necropola de la Tg. Trotuş, jud. Bacău (Alexandru
Artimon), aşezarea de la Măneşti-Buftea, sector agricol Ilfov (Aristide Ştefănescu)
şi bisericile de la Rîncăciov, jud. Argeş (Spiridon Cristocea), Stroieşti, jud. Iaşi
(Voica Puşcaşu, Elena Gherman) , Adormirea Maicii Domnului-Suceava (Mircea
D. Matei, Emil. 1. Emandi), Galati, Ribiţa şi Vad, jud. Hunedoara· (Ad ri an Andrei
Rusu) şi Precis/a-municipiul Galaţi (Dan Basarab Nanu, Ilie Costel). Comunica
rea Tcrezei Sinigalia asupra necesităţilor şi posibilităţilor arheologiei medievale
tîrzii a încheiat seria rapoartelor din scqic.
După epuizarea lucrărilor din cele 7 segmente cronologice amintite, cer
cetătorii prezenti la Piatra Neamţ s-au rcintîlnit in şedin\[i plenară, în cadrul
căreia coordonatorii dezbaterilor şi unii membri ai Comisiei Arheologice au făcut
o trcc('re. în revistă a rezultatelor sesiunii, apreciind conţinutul şi �?litatea com u 
J1H'11 rilor. dar şi unele minusuri legate d e abscn\a de l a Pia.tra Neam \ a unor
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cercetători inscrişi in program şi numărul redus al �apoart•.: !or cu caracter in
terdisciplinar. Cu acelaşi prilej s-a discutat asupra oportu :-· i tăţii reluării sau
deschiderii unor şantiere noi pentru epocile istorice mai p .. ţin cunoscute, a
structurii colectivelor de cercetare şi necesităţii alocării unor fonduri sporite
pentru săpături şi analize de laborator.
Conform tradiţiei sesiunilor de rapoarte, a treia zi a manife5tării a fost rezer
vată excursiei documentare. Cu prilejul acestei reuniuni :' -a vizitat zona Tg.
Neamţ, cu renumitele monumente istorice şi de artă feudal�: Mănăst irea Secu,
Mănăstirea Neamţ, cetatea Neamţ, Mănăstirea Agapia, M �năstirea Văratec,
precum şi muzeele "Ion Creangă" şi "Alexandru Vlahuţă'' de la Humuleşti şi
Agapia.
Într-o atmosferă agreabilă, tipica. intilnirilor dintre arhe:::� logi, de-a lungul
traseului străbătut şi la obiectivele vizitate s-au purtat interesJ.nte discuţii privind ·
specificul locurilor, tipologia staţiunilor arheologice din zona subcarpatica. a
judeţului Neamţ trecutul şi starea actuală a monumentelor, precum şi măsurile
ce se impun pentru conservarea acestora.
Duminica. 5 mai, membrii Comisiei Arheologice s-au rcintilnit la Muzeul de
istorie Piatra Neamţ in cadrul unei şedinţe de lucru, prilej cu ·.:are s-au prezentat
o serie de date asupra activităţii din perioada anterioară �I :m avut loc alegeri
pentru noua conducere. În fruntea Comisiei Naţionale de Arheologie , organizata.
intr-o nouă structură, a fost reales dr. Constantin Preda de la Institutul de
Arheologie din Bucureşti. În finalul şedinţei au fost aprobate şantierele arheo
logice pentru anul 1991.
Desfăşurată pe parcursul a patru zile, sesiunea de rapoarte de la Piatra Neamţ
se inscrie, prin conţinut şi organizare, printre manifestările ştiinţifice de ţinută,
la aportul participanţilor şi instituţiilor organizatoare de pe plan central adu
cindu-şi o importantă contribuţie şi Complexul Muzeal Jude-ţean Neamţ.
·
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