DIN ACTIVITATEA Ml/ZEVLVI DE ISTORI E
PIATRA-NEAMT (1 990-1 993 )
'

qe Gheorghe Dumitroaia
c-a lungul existenţei sale, Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ s-a afirmat constant
în \'iaţa cultural-ştiinţifică a ţării, prin contribu1iilc aduse in domeniul cer
cetării, protecţiei şi vHlorificării inestimabilului patrimoniu arheologic şi
istocic de pe meleagurile nemţ�ne. Aşa s-a întîmplat şi în ultima perioadă de
timp, nu lipsită de greutăţi, când personalul instituţiei a dovedit un remarcabi l
ataşament f:�ţă de locul de muncă ş i o m<�turitate profesională exemplară. Fără a mai
"beneficia'' de indicaţii de natură ideologică sau organizatorică din afară, prin efortul
conjugat ni întregului colectiv de salariaţi (conducere, muzeografi, rcstauratori-con
scrvC!lori, muncitori, personal de supraveghere etc.), cu sprijinul factorilor de decizie
de la nivel municipal şi judeţean, prin intrajutorarea cu alte muzee şi sub indrumarea
distinşilor profesionişti din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Culturii,
Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ a obţinut o serie de realizări notabile în domeniile
sale de activitate. Conştienţi de faptul că au existat şi sectoare unde se puteau obţine
lucruri mult mai bune, prezentăm, succint, principalde activităţi care s-au derulat în
muzeu, în ordinea importanţei şi ponderii lor in programul cotidian al instituţiei.
1. Manifestări expoziţionale

1. Expoziţia permanentă a muzeului necesita de multă vreme reorganizarea în
conformitate cu normele ştiinţifice în domeniu, cu specificul patrimoniului existent
şi cu adevărul istoric. Incepută în aprilie 1 990, reorganiZarea expoziţiei de bază a
fost prima acţiune de acest gen din ţară de după 1 989. Pe parcursul a peste un an de
zile, printr-o muncă susţinută' s-a procedat la demontarea vechii expoziţii, s-a intocmit tematica, s-au efectuat curăţenia generală, grafica, reconstituirile, restaurarea şi
conservarea ex-ponatelor, etalarea ş.a., in aşa fel încât la 23 aprilie 1 99 1 muzeul era
deschis publicului. Pentru toate acestea nu s-au cheltuit sume mari de la buget sau
din venitmi proprii, atât pentru că s-au revalorificat mobilierul şi panourile vechii
expoziţii, dar şi pentru că toate operaţiunile au fost realizate cu aportul muzeografilor
şi personalului auxiliar.
Având un caracter general, noua expozitie de bază oferă celor interesati momen
tele cele mai semnificative ale istoriei teritoriului dintre Bistriţa, Moldova şi Siret,
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începând din palcolitic şi până'în secolul nostm S-a căutat să se valorifice integral
dcscoperî rilc importante. insistându-sc asupra caracteristicilor fiecărei Iocuiri în
parte încât fără a fi u nnărit prezenta rea unei epoci. culturi arheologice sau perioade
istorice în detri mentul alteia. expoziţia de bază reflectă în mod proporţional . temeinic
şi obiecti\' c\'oluţia con1unităţilor din zonă. Cunoscut cândva prin profilul său pur
arheologic, Muzeul de I storic Piatra-Neamt trebuia să-şi extindă sectoml de istoric
străveche. cu atât mai mult cu cât încă de la înfi inţare .prestigiul său a fost dat de
colecţii le ce aparţin culturii Cucutcni. S-a aj uns astfel ca de la dottă săli. doar. care
au fost rezervate până in 1 9 89 prcistorici. in expoziţia actuală să existe următoarea
stmctură: sala l cuprinde palcoliticul şi neoliticnl (c. Starccvo-Criş. ccramicii Iiniare
şi Pr�cucuteni): săli le 2-8 sunt rezervate in întregi me cneoliticului. respecti\' c.
Cucuteni, în cadrul cărora sunt evidenţiate cele trei' fa ze de dezvoltare ale acestei
culturi : sala 9 cuprinde perioada de tranziţie la epoca bronzului (c. amfo rclor sferice)
ş i . descoperirilc aparţinând bronzului timpuriu şi mijlociu (c. Costişa). iar sala 1 0
reflectă reafităţile arheologice de la sfârşitul epocii bronzului ( c . Noua). Î n culoaml
ce face legăttira cu sala u rmătoare sunt prezentate diferite aspecte ale primei epoci a
ficrului, iar în săli le l l - 1 3 civilizaţia geto-dacică din sec. I î.H.-I d.H . . insistându-sc
asupra specificului anticei Petrodava. Civilizaţia dacilor l iberi din sec II-I I I d.H. este
înfăţişată în · sălile 1 4- 1 5 , u nde sunt expuse cele mai semnificative descoperiri din
staţiunile j udeţului, iar în ultima încăpere de la parterul clădirii (S 1 6) este prezentată
evoluţia societăţii locale în sec. I V (c. tumulilor subcarpatici şi Sântana d� Mureş).
V-VII (perioada fom1ării _poporului român) şi- VIII -XII. Etaj ul este reze rv at civili
zaţiei medievale (sălile 17 - 1 9), epocii moderne (sălile 20-22) şi contemporane ( săii le
p -24) .
Coordonator al întregii activităţi de reorganizare a expoziţiei de bază a fost
Gheorghe,Pumitroaia. care s-a ocupat şi de amenajarea sălilor 1 - 1 6 ; Ştefan Scorţanu
s-a preocupat de amenajarea sălilor 1 7- 1 9, iar Adolf Minut de sălile 20-24.
Sala omagia(ă "Constantin Aiatasă ", care este rezervată muzcografiei ncmţene,
a fost organizată în se me stru l 1 1 992, de către Gheorghe Dumitroaia, Stefan Scorţanu

şi Dan Mihăilcscu. Prin mij loacele avute la dispoziţie la acea dată, sunt prezentate
principalele etape din trecutul muzeului, insistându-se asupra vieţii preotului Con
stantin Matasă ( 1 878- 1 9 7 1 ) fondatoml acestui aşezământ cultural.
Sunt reliefate preocupări le lui Constantin Matasă în calitate de slujitor al bisericii
strămoşeşti, animator al turismului şi de scriitor, scoţându-se în evidenţă domeniul
care 1-a atras cel mai mult: arheologia. Director al instituţiei până la vârsta de 9J. de
ani, Constantin Matasă s-a bucurat de prietenia şi sprijinul unor distinse personalităţi
ale arhcologiei româneşti (Radu şi Ecaterina Vu lpe Vladimir şi Hortensia Dumitres
cu ş.a.) cu care a colaborat vreme de câteva decenii, astfel că la Piatra-Neamt s-a
format unul dintre cele mai- apreciate muzee din ţară. În ultimul timp, în sala de
mu zeo grafie au fost instalate câteva mij loace moderne de evidenţă şi prelucrare a
datelor (calculator, imprimantă, xerox), o parte din fondul documentar şi publicaţiile
muzeului.
.

,
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Sălile 25-26. care cuprind piesele monismalice şi m/()ri/e arheologice de excep(ie.
întregesc expoziţia pcnnancntă a muzeului. Aici sunt expuse un mare număr dintre
descoperirile monetare antice şi medic' ale care s-au făcut de-a lungul ultimelor
decenii în zona subcarpatică centrală a Moldovei. alături de cele mai semnificative
obiecte de metal preţios rezultate din descoperiri şi săpături sistematice proprii. In
sala 25. st; nt expuse: moneda prcromană (de la A lcxandm cel Mare până în sec. Il
î.H.). dcnarul roman republican (mai puţin răspândit in estul României). dcnaml
roman i mperial (foarte frecvent pc teritoriul actual aljudc\lJiui Neamt) . descoperirile
de moncdc bizantine. precum şi moitcdn mcdic\·ată (începând cu Pctm 1 Muşat şi
până la moncdclc de origine străină care au circulat in Ţările Române). Sala 26
găzduieşte piesele arheologice de aur ş i argint pro,·cnitc din aşczărilc ş i necropolclc
aparţinând ciYilizaţiilor tracică, gcto-dacică şi medievală. ·
Coordonatori ai acestei expoziţii au fost Stefan Scorţanu şi Gheorghe Dumitroaia.
iar realizatorii propriu-zişi Dan M ihăilc!:cu şi Elena Pctri'Şor.
O mare contribuţie la intreaga aciivitatc de reorganizare a expozitiei de bază au
adus-o colegii: Mircea Ciacâru, Dumitm Bostan. Ioan Niţu şi echipa tehnică condusă
de Constantin Pătraşcu.
Fiind unitatea muzeală reprezentativă din cadml Complexului Muzcal Judeţean
Ncnmt şi dispunând de o experienţă bogată în domeniul organizării cxpoziţiilor de
bază. Muzeul de Istoric Piatra-Neamt ' a acordat sprij in la elaborarea tcmaticilor sau
la reorganizarea cxpoziţiilor permanente de la muzeele de istoric din Roman (Ghe
orghe Dumitroaia, 1 99 1 - 1 992), Bicaz (Dan M ihăilcscu şi Gheorghe Dumitroaia.
1 99 1 ) şi Târgu-Neamt (Gheorghe Dumitroaia şi Adolf Minuţ. 1 990- 1 9 9 1 ).
În anul 1 993, Muzeul de I storic Piatra-Neamţ a colaborat cu OPCN (Elena
Panli limon) la organizarea colecţiei muzcalc "Vasile Conta'' de la Ghindăoani.
2. Expoziţiile temporare organizate în ultimii trei ani . pc lângă faptul că au pus
în lumină u n mare număr de obiecte existente în dcpozitelc muzeului sau in diferite
colecţii ale judeţului, au avut scopul de a reţine i nteresul publ icului şi a pune în
valoare priceperea şi talentul unora din colegii noştri.
Primele expoziţii temporare au fost cele organizate cu prilej ul sesiunii naţionale
de rapoarte arheologice (3-5 mai 1 9 9 1 ) : Plastica cucutenianii şi Desco11eriri arheo
logice din Moldova - cam11ania 1 990, care au constituit două subiecte minunate
pentru dezbaterile specialiştilor aflaţi la Piatra-Neamţ. Prima dint re acestea, nu
întâmplător găzduită de muzeul nostru, a cuprins o serie de descoperiri reprezentative
din cadrul complexului cultural A ri u,şd - Cucutcni - Tripolie, provenind de la
muzeele din Bacău, Botoşani, Chişinău, Galaţi, Roman, Sf. Gheorghe. Piatra-Neamţ
şi I nstitutul de Arheologie laşi. Cea de-a doua expoziţie a reunit cele mai semnifica
tive descoperiri de dată recentă din estul României (Răcătău. Brad. HomiccnL
Vlădiceni, Mihălăşeni, laşi, Gioseni ş.a.).
Î n toamna anului 1 99 1 , sub coordonarea regretatului nostru coleg Ştefan Scof1anu
a fost organizată expoziţia foto documentară Mihail Kogălniceanu - istoric şi om
11olitic, dedicată aniversării a 1 75 de ani de la naşter�a şi comemorarea a 1 00 de ani
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de la moartea ilustrului înaintaş, caic a fost foarte apropint de ţinnlmilc ncmtcnc.
Î n anul 1 992 au fost organizate de că tic Muzeul de Istoric Piatra-Nc:l!nţ doar două
expoziţii. Prima manifestare, coordon<ltă de Adolf Minuţ �i intitu llltă Arme albe şi
de foc. a cuprins tlll mare nu m ă r de piese din colectia particulară Lact:mliu Apostol.
precum şi annc din depozitul muzeuiui.
Deschisă în zilele prcmcrgătomc Crăciunului 1 992. a doua e xpozi ţ ie a cuprins
Icoarie vechi româneşti din zona Neamţ. aflate în depozitul de la Mănăstirea Secu.
Dircctoml adjunct al instituţiei şi colegul Alcxa nd m B!Hj ( OPCN NeamO. sunt cei
care au coordonat întreaga actiune.
Anul trecut a oferit răgazul org:mizării mai multor expozitii temporare, după cum
urmează:
- U nirea Pl"incipatclor Române (coordcnator Elenll Cojocam), în i a nua rie ;
- Tezau r documentar ncmţcan (în col<1borarc cu Filiala Arhivelor Statului
Neam!). în mai;

- Vechi im:1g�ni ncm ţcnc (expoziţie de cartofi lic. organizată în colaborare
CH CiDt:.d fi.J atelic ''?etrodava"). în iulie:

- 75 (k ��.i de la Marca Unire (în colaborare cu Filiala Arhivelor Statului;
coordonator Dan Mihăilescu), în noiembrie:

- Hcraldica Unirii (cea mai valoroasă şi apreciată expozitie organizată in
1 993, cu prilejul sesiunii muzeului, în colaborare cu Facultatea de Arhi
vistică Bucureşti; coordonator conf. u niv. dr. Maria Dogam), în
noiembrie-decembrie;
·

- Ex 1)0ziţie de restau rare (sub coordona rea lui Mircea Ciacâru), în noiem
brie-decembrie;

- Veacu ri de lumină (expoziţie de cartofilic, cuprirvând imagini ale monu
mentclor istorice. din Moldova evului mediu, realizată cu colaborarea
colecţionarului D. Apopei şi a prof. S. Găbureac), cu ocazia sărbătorilor
de iarnă 1 993 - 1 994.
La sfârşitul anulu\ 1 2 dintre cele mai valoroase obiecte din patrimoniul muzeului
au fost incluse în expoziţia "Tczaure arht..'Oiogicc din România", deschisă în
ianuarie 1 994, la Fra nkfurt pe Main.
/1. Sesiuni ştinţifice şi simpozioane.
Î n primul a n al intervalului de timp de care ne ocupăm, având ca principal obiectiv
reorganizarea expoziţiei de bază, conducerea şi muzcografii i nslilu�iei s-au preocupat
mai puţin de acest domeniu.
Prima manifestare cu caracter ştiin�ific găzduită de muzeu a fost a ..L.\.1/-a sesiune
nafiona/ă de rapoarte arheologice (2-5 mai 1 9 9 1 ) la care au participat majoritatea
arheologilor din România şi Republica Moldova care au efectuat săpături sistematice
in anul 1990 . Organizată de către Comisia Arheologică de pe lângă Academia
Română, Comisia Muzeelor şi Colec�iilor şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ,
·

,
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sesiu nea a constituit un minunat prilej de a fi cunoscute rezultatele cercetărilor din
campania anului precedent şi a fi abordate numeroasele probleme cu care se confruntă
arhcologia românească. Din partea Muzeului de I storic Piatra Neamţ s-au susţinut
următoarele comunicări: Gheorghe Dumitroaia, Aşezările neo-eneolitice de la Lun
ea şi Oglinzi, jud. Neamţ şi Tell-u l eneolitic de la Poduri - Bacău (în colaborare):
Elena Ciubotam. Aşezarea cucuteniană de la lnoarc - Piatra-Neamţ (în colabo
rare): iar colaboratoml nostm Ioan Mitrca a prezentat Aşezarea de la Da,·ideni (sec.
V-V I I d.H).
Având loc sesiunea de rapoarte, in 1 9 9 1 nu s-a mai organizat pbişnuita sesiune
ştiinţifică anuală a Muzeului de Istoric Piatra-Neamţ. la fel cum s-a întâmplat,
dealtfel, şi în anul următor. Astfel, din motive financiare. în 1 992 sesiunea muzeului
nostru a avut loc la Roman. unde municipal itatca a sărbătorit 600 de ani de la prima
atestare a localităţii de la connucnţa Moldovei cu Sirctul. Desfăşurată între 30-11
mai 1 992. sesiunea ştiinţifică organizată la Muzeul de Istoric Roman a prilejuit un
schi mb deosebit de fructuos de date şi infonnaţii între specialişti. În dimineaţa pri mei
zile s-a lansat monografia oraşului, realizată de către un colectiv condus de dr. Vasile
U rsachi şi s-au susţinut comunicările din plen, unde câţiva rcputaţi specialişti în
domeniul arhcologiei. istorici şi filologiei au c\·ocat condiţiile apariţiei şi dezvoltării
oraşului Roman, precum şi diferite aspecte ale culturii locale din epoca modernă. În
cele patru secţiuni (1
arheologie şi i storie veche; Il - istorie post-romană şi
medievală: III - istoric modernă şi contemporană; I V - monografia oraşului).
reprezentanţii Muzeului de Istoric Piatra-Neamţ au susţinut urn1ătoarele comunicări :
Gheorghe Dumitroaia, Aşezarea hallstattiană de la Dulceşti şi Cercetări arheolo
gice IJe Valea Siretului (în colaborare): Ştefan Scorţanu, Cercetări a rheologice lle
Valea N eagră; Elena Ciubotaru, Atestări documentare a morilo r de a1Jă din
ţinutul N eam ţ - sec. XV-XVI; Dan Mihăilescu. S1Jitalele rurale din ju deţu l Neamţ
şi Adolf Minuţ, Un comandant de Mari Unităţi În timpul celui de-al I I-lea Război
Mondial - general N icolae Dăscălescu.
În zilele de 4-5 noiembrie 1 993, la Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ a avut loc
sesiunea ştiinţifică 75 de ani de la Marca Unire, organizată de către Filiala Arhive
lor Statului Neamţ şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. În cadrul acesteia au fost
prezentate comunicări i nteresante de către cercetători de prestigiu din reţeaua arhi
velor (în frunte cu prof. univ. dr. Ioan Scurtu, director general al Arhivelor Naţionale
şi cu directorii a 18 filiale din ţară), profesori din învăţămîntul secundar şi muzeografi
(Dan Mihăilescu, Mărtu rii inedite despre generalul Alexandru loaniţiu ; Elena
Cojocaru, Din trecutul Regimentulu i 14 Rom an). Cu acelaşi prilej a fost lansat
volumul Documentele Unirii - 1 9 18, realizat de către Direcţia Generală a Arhivelor
Statului.
Marelui eveniment de la 1 Decembrie 1 9 1 8 i-a fost dedicată şi Sesiunea ştiinţifică
anuală a Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ, desfăşurată în zilele de 1 8- 1 9 noiem
brie 1 993. În programul acesteia s-au aflat înscrise 83 de comunicări, grupate în patru
secţiuni : 1
preistoric; I I - istorie veche şi medievală; lli
istorie modernă şi
-

-

-
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contemporană; IV - restaurare-conservare. protectia şi yaJorificarea patrimoniului
cultural naţional. Manifestarea a reunit u n număr şi ma i mare de specialişti de Ia
muzeele din Bacău, B.îrlad, Bucureşti. Chişinău. Constanta. I aşi, Roman. Piatra
Neamţ şi Suceava, pro fesori de la universităţile dm l aşi. Chişinău. Suceava. Bacău
şi Facultatea de Arhivistică Bucureşti, cercetători de la institutele de arheologic din
Bucureşii, Chişi nău şi I:1şi. I nstitutul Român de Tracologic Bucureşti, Institutul de
fi lologie "Aic:xandru Philippidc" Iaşi, reprezentanti ai Mini sterului Culturii �i un
profesor de origine aromână (Cozma Mitro) din Albania. Î n cadrul celor patru
secţiuni menţionate, s-au susţinut comunicările: Gheorghe Du m it ro aia, Date )Jrcli
minarc pri\'ind fo t1ificaţia hallstattiană de la Dochia-Neamţ (în colaborare):
Elena Ciubotaru, Sondajele at'hC:ologicc de la Pângă raţi (efectuate în 1 992 de către
regretatul Ştefan Scorţanu); Dan Mihăilcscu, Ansamblul feu dal de la Şcrbeşti:
Vasile Ursu, Reforma agrară din 1 92 1 şi JJroblem a abscintiştilor; A dolf Minut.
Î n temeierea Partidu lui Naţional A grar ( 1 93 2) : Mircea Ciacâm. Restaurarea unui
altar cucutcnian de l a lzvoa a·c - Piatra-Neamţ: Paula Chiribuţă. Reorganizarea
dc)Jozitrlur Muzeul:;i de Istoric Piatra-N eamţ.
Aşa după cnm :-· H afirmat chiar participanţii, sesiunea Muzeului de Istoric Piatra
Neamţ s-a bucu <ai. de un deosebit succes, în primul rând prin ţinuta ştii nţi fică a
comunicări lor şi dezbaterilor, dar şi prin organi t.a re.

Pc Iangă cele patm manifestări cu participare naţională, Muzeul de Istoric Piatra
Neamţ a organizat o scrie de simpozioane, atât la sediu, cât şi la muzeele din Bicaz
şi Târgu-Neamţ. În acest sens menţionăm: M ihail Kogălniceanu - istoric şi om
)Jolitic ( 1 99 1 ); Elena Cuza şi Domnul Unirii ( 1 992); Dimitrie Leonida - 1 1 0 ani
de la naştere; Mihai Viteazu l - 600 de ani de la u rcarea 1)e t ron; 1 40 de ani de
la înfiinţarea Scolii Domneşti din Târgu-Ncamţ; Arhi\'clc -tezaur de istoric (în
1 993).

Cu prilejul Zilei Naţionale a României au fost susţinute conferinţe la Prefectură,
Cercul Militar, unităţile militare din oraş, Clubul Copiilor, Clubul Tineretului şi Ja
muzeu, un merit deosebit avându-1 în acest sens Adolf Minuţ.

Pc lângă participarea.Ja intâlnirile ştiint ific c de la sediu şi din teritoriu, personalul
de specialitate a fost prezent la o serie dr� sesiuni organizate în afara judeţului. Astfel,
Gheorghe Dumitroaia a participat la sesiunea ştiinţifică i nternaţională organizată la
Chişinău ( 10- 1 4 decembrie 1 990) cu comunicarea Descoperirii getice aparţinând
aspectului cultural Canlia (în colaborare), sesiunea Muzeului de Istorie Bacău din
1 9 9 1 (cu comunicarea Descoperiri Noua din zona subcarpatică a Moldo\'ei) şi la
simpozionul i nternaţional de la Călăraşi ( 1 5- 1 9 octombrie 1 99 1 ), cu comunicarea
Cultura Noua pe teritoriu l judeţu lui Neamţ. Î n 1 992, aceeaşi persoană a participat
la sesiunea ,de rapoarte de la laşi (cu comunicarea Şantierul arheologic Lunea,
comu n a Vânători-Neamţ), împreună cu Ştefan Seorţanu (Cercetă rile arheologice
de la Tazlău-Ncamţ).ln perioada 1 3 - 1 6 mai 1 993, Gheorghe Dumitroai a a participat
la sesiunea naţională de la Constanta cu comunicările Aşezarea cucuteniană de la
N cgriteşti; Tcll-ul cneolitic de la Poduri-Bacău (în colaborare); Aşezarea Noua 1
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de la Oglinzi-Neamţ şi Nccro1wla birituală din secolul IV d.H. de l a Bo rşen i
Ncamţ (aceasta împreună cu Elena C iubot;mt}. iar în luna iulie la Bacău. u nde a
prezentat Cu ltu ra Cucu teni pc terito riul ju deţului Neam ţ . Î n noiembrie a partici
pat la sesiunea Muzeu lui Buco,·inei Sucea,·a. cu Dovezi arheologice ale exp loată ri i
iz,·oat·clor de apă săt·ată î n zona subcat"llaticâ a Moldol ci.

III. Cercetarea ştiinţifică
Aceasta a fost susţinută de un număr redus de mu1.eografi care au anii de e fectuat:
1 . sâpâturi arheologice. c<1rc au fost programate în ficc;ne an. pc linia tra
diţiei existente în muzeu şi a planului u nitar de cerccctări sistematice
aprobat de către Comisia Naţională de Arheologic. Cu sumele alocate
de la buget. dar şi cu fonduri provenite de la beneficiarii unor im·cstiţi i.
au fost efectuate cercetări de către G heorghe Dumitroaia la Lunea
( 1 990). Ogli nzi ( 1 9 9 1 - 1 992). Ncg ritcşti ( 1 992). Ghindăoani ( 1 99:1 ) : de
către Gheorghe Dumitroaia şi colaboratori la Bor�cni (în 1 992. cu Ele
na Ciubotam). Poduri (în anii 1 990- 1 992. cu Dan Monah) �i Dochia
( 1 993. cu N. Bolohan): Ştefan Sco J1anu la Tazlău ( 1 99 1 ) şi Pângăra t i
( 1 992): M. Alcxianu la Vlădiceni ( 1 990): Elena Pctri�or l<1 Homiccni
( 1 990): Ioan Mit rea la Davide ni ( 1 990- 1 993) şi Elena C iubo t a m Ia Iz
voare (in colabomrc cu Silvia Marincscu Bâlcu şi- Marius Alcxianu în
1 990):

2. periegheze. care deşi nu au avut un caracter permanent. au pe nn i s des
coperirea unor noi puncte şi staţiuni arheologice care ar putea prezenta
interes pentm cercetătorii în domeniu:

3 . ridicâri topogra_[l ce. realizate în 1 992 la Lunea-Poiana Slatinei şi Oglinzi
Cetăţuia, iar în 1 993 la Dochia-Sărăţica cu ajutorul firmelor .. Alpin'· şi
"Valmar" din Piatra-Neamţ. Ridicărilc topo vor u mple un gol resimţi!
de multă vreme în acest domeniu şi aduc contribuţii la o mai bună re
flectare a realităţilor de pc cupri nsul judeţului Neamţ:
4. consultarea arhil'elor a constituit un obiectiv puţin agreat de co legii care
se ocupa cu istoria modernă şi contemporană. Doar Elena Cojocant şi
Adolf M i nut au fost cei care au consultat, sporadic, fonduri ale Fi l ialei
Neamţ a A rhivelor Statului şi ale Direcţiei Generale a Arhivelor Statu
lui B ucureşti:
5. docwnentârile, în alte muzee, biblioteci şi institute de special itate au fost
de scurtă durată. Doar Gheorghe Dumitroaia a efectuat documentări la
B ucureşti (Institutele de arheologic şi tracologic, Muzeul Naţional de
Istoric), Iaşi (Institutul de Arheologic şi Muzeul de Istoric a Moldovei)
şi muzeele din Suceava, Botoşani şi Bacău.
Pc seama lor au fost întocmite următoarele studii şi articole:
- Gheorghe Dumitroaia, Decoun�rtcs gctcs rcccntcs conccrnant l'aspect
culturcl Canlia dans le deJlartcmcnt de Neamţ. în TD. XL 1 990,
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p. 1 25- J : n (în colaborare):
- idem. Ghctsl.:ic n ahodki cultu mogo aspccta Canlia ,. uczdc Neam ţ. în
Drcvncişic obşnosti :r.cmlcdchtc,· i sccto,·odo,· sc,·crnogo Pl'iccmomo
ria (V tis.do. n.e. - I V n.e.). Kiev. 1 99 1 . p. 1 9 1 - 1 92 (în colaborare):
- idem. Exploatarea su rselor de apă sărată din Moldont; o abonl;u·c ct
noarhcolo�ică. în TD. X I I . 1 992. p. 1 5 9 - 1 67 (în colaborare):
- idem. Cultu ra Noua pc teritoriul j udeţu lui Neamt. în Car)lica. XXI I I.
1 992 . p. 1 1 9 1 -l l :
-

- idem. Materiale şi cercetă ri arheologice din N-E judeţului Neamt. în
McmAntiq. XVI I I . 1 992. p. 61 - 1 -lJ :

- idcm. Ccrcctăt·i arheologice p c Valea Sirctului, l a Nord d e mu nici1;iu!
Roman. în McmAntiq. XVII I . p. l -l5- 1 72 (în colaborare):
- idem. Săpătu ri şi cercetă ri a rheologice de suprafaţă în _judeţul Neamţ
(1987- 1 991 ) . în McmAntiq. XVI I I . p 2H7-297 :
- Elena Ciubotam. Săpăturilc a rheologice de la IZ\·oarc - Piatra-Neam ţ
( 1987). în McmAntiq. X V I I I . p. 1 73 - I H8 (în colaborare).
Pc lângă acestea. muzeografi i i nstitutiei au publicat cronici şi recenzi i în revistele
de specialitate şi a rticole de popularizare în presa locală şi centrală.

I V. Serţ•iciu/ lle Îmlrumare a vizitatorilor
A ocupat un loc principal în acti,·itatea colegilor noştri . Î n mod frecvent îndruma
rea a fost asigurată de muzeografi. prin rotatie. alături de geslionârii-custozi ai celor
trei sectoare din muzeu.
S-a constatat că prin reorgani zarea e:-.pozitiei de bază. ca şi după deschiderea
c:-.pozitiilor temporare. numărul vizitatorilor a crescut continuu. fapt care reiese şi
din situaţia vizitatorilor pc cei patru a ni de zile. Astfel, în 1 990 au fost 1 1 75 de
vizitatori (muzeul fiind închis după 1 april ie); în 1 99 1 au fost 1 0 . 1 3 5 v izitatori
(e:-.poziţia de bază s-a deschis de la 23 aprilie): în 1 99 2 muzeul a fost vizitat de 2 1 .84 1
tineri şi adulti , iar în 1 993 de 27. 1 95 de persoane. Ca şi altă dată. cel mai mare număr
di ntre vizitatori îl formează copiii. cărora. după vizitare. li se oferă în mod gratuit
filme istorice, artistice şi de desene animate.
V. Activitatea de restaurare-conservare din anii trecuti a constat, în principal. în
prcgiitirca materialelor pentru expozit i i le permanente proprii sau de la celelalte
muzee. În laboratorul de special itate, condus de Petru Arhirc şi apoi de M ircea
Ciacâru, s-au restaurat cea. 200 piese din ceramică. 1 50 de metal. 60 de os. 50 de
piatră şi au fost conscrvale peste 350 de piese din ceramică şi lemn. Acelaşi sector
a asigurat prelucrarea primară a i mportante loturi de ceramică provenite din săpături.
proiectarea reparaţiilor curente şi capitale. restaurarea unor monumente de eroi din
judet ş i a asigurat întreaga grafică a cxpoziţiilor de bază şi temporare, precum şi
desenele arheologice.

Personalul laboratorului de restaurare-conservare a adus o contribuţie substanţială
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la rcal i;arca ,·enittui lor ex t ra bu get arc .

VI. A cti�·itatea etlilorială
I n moci categoric. principala realizare du1 a ce s t domeniu a fost apari ţia . în 1 99 3 .
a ,·olumului XVI I I (pc 1 99 2 ) a l revistei Memoria Antiqu itatis. care cnprinde în cea
mai 111are parte rCt:u!Latck cerc e t ări lor arheologice efectuate de specialiştii muzeului.
A v;înd in yedcre c ă p reced ent ul numiîr data din 1 987. apariţia' noului ,·olum poate
fi soco t i t ă un e\·enimcnt. cu at â t mai mu lt cu cât automl cronicii de fa tă . care a fost
responsabilul numărul u i XVIII, s-a confru ntat cu lipsa de dispo nibil i t ate a tipografi
lor pe nt ru astfel de lucrări şi cu gre utăţ ile de ordin tehnic din acest domeniu.
De�i au existat preocupări pc li nia întocmirii şi editării pl iantu l u i M uzeului de
Istoric P i a tra-Nea mţ. din moti\c care nu au 1 i nut de Yoinţa noastră. acesta nu a putut
fi rea l i tai. Lips a aparatelor fo to proprii şi calitatea slabă a fotografi ilor executate de
R. A . l "Coresi"" B u c u re � t i . a u făcut i mposibilă asigurarea ilustraţiei corespunzătoare.
atît a pli a nt u lui muzeului din Piatra-Ne<HHI. cît şi a celorlalte unităţi muzealc din
subordinea acest u i a . Î n 1 993 s-au editat. t otuşi. cu colaborarea firmelor Multistar şi
Policromia. t rei pli:mtc la n i velu l t e hn i c i i e x ist e nte l a Piat ra - N e amţ. Este ,·orba de
un pl i a nt general (4p. ) ce cu pri nde u n i tătilc componente ale Complexului Muzeal
Judeţean Neamţ. pliantu l ex poziţie i de n u m i s 1 m tică (4p . ) şi cel al Cetătii Neamt
(6p.).
VII. Evidenţa

Este un cap i tol asup ra cămia s-a stămit mai puţin în aceşti ani. Singura activitate
ce f rcb u ic semnalată este ve rifi carea inventamlui muzeului. în urma căreia s-au
constaiat doar lips u ri ���semnificative. pro,·cJtitc din degradarea unor piese perisabile
şi a u no r transferuri e fectuate c u peste 30 de ani în um1ă. dar neconscmnate.
În a ni i 1 990- 1 9 93 s-au inventariat 1008 o biecte , majoritatea proYenitc din săpături
arheologice, ceea ce rep rezi ntă de fapt mult mai puţin ca in alţi ani.

VIII. Donaţii
Fiind un rezultat al bunelor relaţii dintre muLeu şi prietenii săi, donaţii le din a ni i
trecuti provin d e l a : V. Iacob (Bicaz), V . Neagu. A L Gheorghiu, E. Capşa (P. Neamţ)
şi 1 . Matasă (Bucureşti). fiul fondatorului instituţiei. Aceştia au donat : piese de
mobilier, componente ale unor uniforme militare, anne, cărţi, manuscrise. documente
de familie, fotografii, diferite obiecte personale (de la sf. sec. XIX - inceputul sec.
XX) şi ba1ti, care s-au folosit la amenajarea expoziţiilor pennancnte şi temporare.

IX. Achiziţii
Din fonduri bugetare sau din venituri proprii s-au achiziţionat obiecte de la AL
Aparu (materiale arheologice, moncde şi medalii), 1. Toma (sabie ofiţerească), Gh.
Mitrofan (medalii, binoclu, baionetă), T. Gogu (medalii şi u n album foto cu Regi
mentul 1 5 Războ i e ni ) , C. Bumian (mcc;ial ii, plachcte, pumnalc şi săbii ofiţereşti), C .
Copoţ ( 4 4 d e monedc turceşti d e l a sf. sec. XVIII), E . Laza (tablouri ş i litografii) ş i
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El. Bcrctki (obiecte de la sf. sec. XIX).
X. Schimbul de publicaţii
Deşi schimbul de cărţi cu străinătatea a scăzut si mţitor în ultimul timp. în mare
parte datorită faptului că rcYista muzeului nu n apămt din 1 987. în biblioteca
documentară au i ntra{ -f55 de volume de specialitate sosite din peste -HI de ţări ale
lumii. În schimbul acestora. dar şi pentm rcY itali zarea relaţ iilor cu instituţiile de
special itate care pot fi i nteresate de rcyista Memoria Antiqu itatis. la sfâr�itul anului
1 993 au fost trimise în străinătate aproximati\· 1 50 de colete conţinând peste :wo
,-olume.
Cartea românească de istoric şi arheologic care a fost ach i ;. i ţ i onat ă din l ibrări i s:m
primită la schimb în acc;;ti ani. totalizează peste l lO O ,·olumc.
XI.

Investiţii
Î n acest domeniu. principalele realizări au constat în procu rarea unui tc!cY iJor
Panasonic + aparat Yidco ( 1 990). cumpărarea u nui autoturism de teren tip ARO 2-D
( l 91J2). realizarea Yitrinclor pcntm cabinetul numismatic şi achiziţionarea u nui
calculator PS �86 cu imprimantă şi skancr ( 1 993). necesare pcntm sust inerea
actiY itătilor eulturcll-ştiintifice. depl asări în teren la săpături. pcrieghczc. expertize şi
prelucrarea datelor muzcalc şi contabile.
Xll.

V.tnituri proprii

Îu anii trecuti s-au realizat unnătoarclc sume:

.

1 990

1 991

1 992

1 99J

Taxe vizitatori

14 .700

1 1 4, 580

236.720

594.6(>()

Stand muzcal

2 9.885

52 .470

57.386

1 89.8 1 1

Prestări sen:icii (inclusiv contracte de
cercetare arheologică)

Î
384.072

543.450

875 .000

XIII. Sponsorizări

1 1 36.000

Pc lângă fondurile provenite din alocaţiile bugetare şi real izările financiare pro
prii, un aport însemnat I-au avut Ia organizarea manifestărilor cultural-ştiinţifice
sponsori zările unor fim1e particulare şi de stat, faţă de care ne exprimăm rccunoştinţa.
În acest sens, menţionăm aportul următoarelor societăţi: Unicat Li/a, .-1/pin. Melana.
Miracol Comtours, Romforest, Banckoop, Plm{tavorel şi Pietricica din Piatm-Ncamţ.
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