D I N ACTIVITATEA COMPLEXULUI
MUZEAL JUDETEAN N EAMT (1994-1995)
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de G h eorghe D u mitroaia

nfiinţat în anul 1 978, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ cuprinde, la ora
actuală, pe lângă unitatea de bază (Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ), alte 9
unităţi muzeale distincte (Muzeul de Şti inţe Naturale Piatra-Neamţ, Muzeul
de Artă Piatra-Neamţ, Muzeul Memorial "Calistrat Hogaş" Piatra-Neamţ,
Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ, Muzeul de Istorie Bicaz, Muzeul de Istorie şi
Etnografie Târgu-Neamţ, Cetatea Neamţ, Muzeul memorial "Ion Creangă" Humuleşti,
Casa Memorială "Veronica Micle" Târgu-Neamţ), Galeriile de artă "Lascăr Vorel"
Piatra-Neamţ şi Oficiul pentru Patrimoniu Cultural Naţional, deservite de un număr
de 8 1 de posturi de specialitate şi auxi l iare.
1
În ultimii doi ani. activ itatea instituţiei a fost asigurată de:
1. Sectorul funcţional, alcătuit din serviciul contabilitate, secretari a/ şi adm inis
traţie (în subordinea directorului);
II. Ojicul de patrimoniu, care s-a ocupat de evidenţa şi urmărirea stării de conser
vare a bunurilor culturale şi de patrimoniu din teritoriu, expertizarea şi emiterea
adeverinţelor de export temporar sau definitiv etc. (şef oficiu Emanuel Nadler);
III. Sectorul muzeul, prin care s-au pus în practică majoritatea programelor şi
activităţilor propuse de:
1 . Secţia de istorie-artă Piatra-Neamţ (coordonator Adolf Minuţ);
Secţia de ştiinţe naturale-etnografie (şefă Maria Apetrei);
3 . Secţia muzeală Târgu-Neamţ (şef Nicolae Popa);
4. Serviciul de relaţii cu publicul (şef Vasile Ursu);
5. Serviciul de restaurare-conservare şi întreţinere (şef Mircea Ciacâru).
IV. Centrul tie Cercetare a Culturii Cucuteni (coordonator Gheorghe Dumitroaia)
În intervalul de timp menţionat, conducerea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ
a fost asigurată de Gheorghe Dumitroaia - director, Adolf Minuţ - director adjunct şi
Maria Păstrăv -- contabil şef, care împreună cu şefii de secţii şi servicii au fost
răspunzători de coordonarea tuturor sectoarelor.
Pe baza programelor aprobate de Consiliul de Administraţie, în ani i 1 994- 1 995 s-a
desfăşurat o bogată, diversă şi intensă activitate, care s-a bucurat de aprecieri pozitive
din partea publicului, instituţiilor colaboratoare, a specialiştilor din domeniu şi a
mass-mediei.
Prin efortul conjugat al întregului personal s-a realizat un număr mare de activităţi,
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pe care le prezentăm, succint, mai jos.

A. Expoziţii
În anul 1 994, la Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ au fost organizate expoziţiile
temporare:
Arheologia europeană, in lunile februarie-martie (coordonatori: Gheorghe Dumitroaia şi Elena
Ciubotaru);
Alături de Domnul Unirii, în luna aprilie (coordonatori: Elena Cojocariu şi Dan Mihăilescu), prin
care a fost evocată personalitatea Elenei Cuza; expoziţie itinerată, ulterior, la Roman,
Vaslui, Suceava, laşi, Botoşani şi Bacău;
O curiozitate bibliofilă - Evanghelia de la Neamt din 1821; a fost realizată în colaborare cu
Mănăstirea Neamţ, de către Emanuel Nadler, în luna mai;
Valori arhivistice nemţene, în luna mai; coordonatori: Dan Mihăilescu şi Elena Cojocariu, în
colaborare cu Arhivele Statului Piatra-Neamţ;
Faună din Indonezia, in luna iunie, în colaborare cu Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
Bucureşti (coordonator: Maria Apetrei);
Vase antropomorfe cucuteniene, în lunile iunie-iulie, în colaborare cu muzeele de istorie şi

arheologie din Chişinău, Botoşani, Galaţi, Bacău, Vaslui şi Institutul de Arheologie laşi
(coordonator Gheorghe Dumitroaia);
Tezaurul eneolitic de la Brad, în colaborare cu Muzeul de Istorie Roman (dr. Vasile Ursachi),
în lunile iunie-august;
In memoriam --- General Nicolae Dăscălescu ( 1884- 1 965), în colaborare cu Muzeul Militar
Naţional Bucureşti, în luna septembrie (coordonator Adolf Minuţ);
Artă populară chiliană, în lunile septembrie-octombrie, în colaborare cu Ambasada Republicii
Chile şi prof. Mario Castro Navarette, rezident chilian din Iaşi (coordonator Gheorghe
Dumitroaia);
Măşti populare româneşti, organizată de Muzeul de Etnografie, în colaborare cu artistul popular

Nicolae Popa din Târpeşti, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
La Muzeul de Artă Piatra-Neamţ, cu contribuţia Violetei Dinu, s-au realizat ur�
mătoarele expoziţii temporare:
Vasile Crăiţă-Mândră --- pictură, în colaborare cu Muzeul de Artă Bacău, în ianuarie-februarie;
Mihai Chiuaru - pictură, desen, obiect, în colaborare cu U.A.P. Bacău, în mai-iunie;
Flori in pictura românească, cu lucrări din colecţia muzeului, în lunile martie-aprilie;
Expoziţia absolventilor Academiei de Arte laşi, organizată în cadrul Vacanţelor muzicale de la

Piatra-Neamţ, în luna iunie;
Tudor Zbârnea ·- pictură, deschisii în luna iulie;
Retrospectiva Iulia Hălăucescu, deschisii în lunile octombrie-decembrie, a fost prilejuitii de

împlinirea a 70 de ani a artistei, veche colaboratoare şi prietenă a instituţiei.
La Muzeul de Etnografie Piatra-Neamt s-au organizat expoziţiile:
Artă populară din Basarabia, în lunile iunie-iulie, in colaborare cu Muzeul de Etnografie şi

Istorie Naturalii Chişinău;
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Vânătoarea şi pescuitul pe teritoriu/judeţului Neamţ, deschisă intre octombrie 1994 - mai 1995

(coordonator Elena Florescu).
În anul 1 995, la Muzeul de Istorie Piatra-Neamt s-au organizat expoziţiile tempo
rare:
Unirea - actul energic al întregii naţiuni, în colaborare cu Arhivele Statului Neamţ, in luna
ianuarie (coordonatori:Elena Cojocariu şi Adolf Minuţ);
Pagini din istoria aeronauticii româneşti, în lunile mai-iunie, în colaborare cu Muzeul Mil itar

Naţional Bucureşti (cu contribuţia colegului Adolf Minuţ);
Cahle medievale din Moldova, in lunile iunie-august, real izată în colaborare cu muzeele din

Suceava, Iaşi, Vaslui şi Bacău (coordonatori Gheorghe Dumitroaia şi Elena Ciubotaru);
Omagiu cavaleriei române, fotoexpoziţie deschisă in luna iunie, in colaborare cu Asociaţia

"Tradiţia Cavaleriei" din Bucureşti şi Asociaţia Veteranilor de Război Neamţ;
Ceramică neolitică pictată din România, realizată în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie

a Transilvaniei Cluj-Napoca şi Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti (coordo
nator Gh. Dumitroaia);
1./. C. Brătianu -· personalitate a României moderne, în colaborare cu Biblioteca Academiei

Române.
in luna septembrie 1 995, Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ a organizat la Bacău, cu
prilejul colocviului internaţional Tell-urile - axe cronologice ale preistoriei, expo
ziţia: Poduri - Dealul Ghindaru - o staţiune arheologică de excepţie (coordonator
Gheorghe Dumitroaia).
La Muzeul de Artă Piatra-Neamţ s-au concretizat manifestările:
Valori europene din colecţiile Muzeului de Artă, cu ocazia Săptămânii europene la Piatra-Neamţ,

în luna februarie, sub coordonarea Violetei Dinu;
Lingura - obiect utilitar şi estetic, în lunile aprilie-mai, sub ingrijirea Elenei Florescu;
Portretul în pictura lui Aurei Băeşu, în lunile iunie-august, coordonată de Violeta Dinu;
Terapie naturistă - tradiţie şi actualitate, organizată de Muzeul de Ştiinţe Naturale, cu prilejul

simpozionului cu acelaşi titlu, în luna-septembrie (coordonator N icoleta Nechita);
Rodica Olteanu - pictură, acuarelă, desen, în luna octombrie;
Lucrări donate Muzeului de Artă, în luna noiembrie, cu prilejul aniversării a 35 de ani de existenţă

a muzeului.
La Muzeul de Ştiinţe Naturale s-a deschis expoziţia Plantele medicinale - Izvor de
sănătate (în lunile mai-iunie, sub coordonarea muzeografelor Nicoleta Nechita şi
Maria Apetrei), iar la Muzeul de Etnografie P iatra-Neamţ - Textile de interior (în luna
mai).
În anii 1 994- 1 995, la Galeriile "Lascăr Vorel" au expus: Mihai Agape, Dumitru
Bezem, Dumitru Bostan, Dan Cepoi, Ion C iacâru, Mircea Ciacâru, D. Daşchievici,
Gh. Diaconu, Violeta Dinu, C. Filimon, 1. Haidu, N. Paşcu, M. Papară, Gh. Vadana,
P. Vamanu ş.a.
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Specialiştii instituţiei şi. unităţile componente au contribuit şi au fost reprezentate
"
cu/la expoziţiile:
Valori de artă populară nem(eană, la Chişinău, în luna mai 1994 (Elena Florescu şi Maria
Apetrei);
Tezaure arheologice din România (titlul în limba olandeză: de Doem der Daciers), la Rotterdam,
intre 8- 1 9 septembrie 1 994 (Gheorghe Dumitroaia);
160 de ani de muzeografie românească, deschisă la Muzeul Naţional de istorie Bucureşti, în .
lunile octombrie-noiembrie 1 994;
Ceramică neolitică pictată din România, deschisă la Cluj-Napoca şi itinerată la Alba-Iulia,
Olteniţa şi Călăraşi, în 1 995;
Tezaure ale epocii bronzului din România, în luna octombrie 1 995, la Muzeul Naţional de Istorie

Bucureşti;
1 75 de ani de la naşterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, itinerată la Suceava, Vaslui, Bacău
şi Bârlad în anul 1 995.

Cu excepţia Muzeului Memorial "Calistrat Hogaş" Piatra-Neamţ, redeschis în luna
mai 1 994, expoziţiile de bază nu au cunoscut modificări esenţiale. Remarcabile au fost
. preocupările colectivului Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ, care, ajutat de
un grup de restauratori conduşi de Petru Arhire, a refăcut o serie de diorame şi a
realizat pictura din sălile 1 -3 ale expoziţiei permanente.
1 1 . Colocvii, sesiuni, simpozioane

În 1 994, în unităţile Complexului au avut loc următoarele manifestări:
/35 de ani de la Unirea Principatelor, simpozion dedicat zilei de 24 ianuarie, organizat în

colaborare cu Arhivele Statului Piatra-Neamţ (coordonatori: Elena Cojocariu, Dan Mi
hăilescu şi Adolf Minut);
Rela(ia om-societate-mediu, sesiune ştiinţifică organizată de către Muzeul de Ştiinţe Naturale
Piatra-Neamţ (coordonator Maria Apetrei). în zilele de 3-4 iunie, în colaborare cu Facultatea de Biologie laşi;
Colocviul interna(ional Cucuteni - un miracol in epoca de piatră, ocazional de împlinirea a I l O
ani de la descoperirea aşezării eponime, la care au participat peste 40 de cercetători din
România, Ucraina, Moldova şi Rusia, 1 7- 1 8 iunie (coordonator Gheorghe Dumitroaia);
·

Simpozionul "In memoriam - General Nicolae Dăscălescu ", în ziua de 29 septembrie, organizat

în colaborare cu Muzeul Militar Naţional Bucureşti (coordonator Adolf Minut);
Simpozionul "Muzeul de Ştiin(e Naturale Piatra-Neam( - 25 de ani de activitate", la 20 oc

tombrie (coordonator Maria Apetrei);
Sesiunea ştiin(ijică: Muzeul de Istorie Piatra-Neam( - 60 de ani de activitate, în zilele de 1 1 - 1 2

noiembrie (coordonatori: Gheorghe Dumitroaia ş i Adolf Minut); c u acelaşi prilej s-a
desfăşurat şi Colocviul internaţional: Fenomenul indo-european în estul Europei, la care
au participat cercetători din România, Moldova, SUA, Costa Rica, Lituania şi Rusia;
A 25-a edi(ie a zilelor "Ion Creangă", desfăşurată la Humuleşti şi Tg. Neamţ în decembrie, la
care şi-au adus o importantă contribuţie Primăria şi Casa Culturii Tg. Neamţ (coordonator:
N. Popa).
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În 1 995 s-au organizat:
Simpozionul: Piatra-Neam( ··· 600?, în scopul analizării documentelor care au fost invocate în

legătură cu prima atestare scrisă a localităţii medievale Piatra lui Crăciun, având in vedere
intenţia municipalităţii de a sărbători, in 1 995, 600 de ani de existenţă documentară a
oraşului de la poalele Pietricicăi. La întâlnire au participat istorici din Bucureşti, Bacău,
Roman şi Piatra-Neamţ (coordonator: Gheorghe Dumitroaia);
Dezbaterea: Protecţia patrimoniului cultural-naţional, intre necesitate şi realitate, organizată

de către O.P.C.N. (Emanuel Nadler) şi conducerea instituţiei, cu participarea tuturor
factorilor de pe plan judeţean (deţinători, poliţie, specialişti în domeniul conservării
bunurilor de patrimoniu (20 ianuarie);
Simpozionul: Hindău - 1395 (care a avut loc la Ghindăoani în 29 ianuarie), dedicat împlinirii a
600 de ani de existenţă documentară a localităţii (coordonator Gheorghe Dumitroaia);
Simpozionul Cetatea Neamţ - şase secole de istorie scrisă, care s-a desfăşurat la Casa Cult!Jrii
Tg. Neamţ pe 3 1 ianuarie, cu contribuţia colegilor Adolf Minuţ şi Dan Mihăilescu;
Colocviul Bronzul timpuriu in Moldova subcarpatică şi zonele limitrofe, în zilele de 24-25 martie,

în colaborare cu Institutul Român de Tracologie şi Fundaţia Cultural-Ştiinţifică "Constan
tin Matasă" (coordonator Gheorghe Dumitroaia);

Ing. Dimitrie Leonida - 30 de ani de la moarte; simpozion organizat la Bicaz şi Piatra-Neamţ
în 30-3 1 martie, în colaborare cu societăţile Electrocentrale şi Renel Piatra-Neamţ (coor

donator Vasile Orăşanu);
50 de ani de la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial; simpozion organizat în colaborare

cu Prefectura Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ şi Muzeul Militar Naţional (cc!ordonator
Adolf Minut);
Sesiunea ştiinţifică "Genetică şi evoluţionism ", care a avut loc în zilele de 2-3 iunie, cu

colaborarea Ligii Geneticienilor "Soveja" şi a Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Filiala
Neamţ (coordonator Maria Apetrei);

Sesiunea ştiinţifică naţională Piatra-Neamţ - şase de secole de istorie, care a avut loc în zilele
de 23-24 iunie, cu prilejul sărbătorii municipiului, a fost realizată în colaborare cu Comisia

pentru I storia Oraşelor din România (prof. dr. Mircea D. Matei) şi Primăria Piatra-Neamţ.
Coordonator: Gheorghe Dumitroaia;
Colocviul internaţional: Tell-urile - axe cronologice ale preistoriei, desfăşurat Ia Bacău şi Poduri
între 7- 1 0 septembrie, cu colaborarea Institutului de Arheologie laşi (dr. Dan Monah) şi a

Muzeului Judeţean de Istorie Bacău (coordonator Gheorghe Dumitroaia);
Simpozionul: 25 octombrie - Ziua Armatei Române; în coiP.borare cu Societatea de Ştiinţe

I storice Neamţ şi Asociaţia Veteranilor de Război;
Simpozionul: Muzeul de Artă Piatra-Neamţ - 35 de ani de existenţă, Ia data de 8 noiembrie

(coordonator Violeta Dinu);
Simpozionul: Marea Unire din 1 9/8 - act de voinţă a întregii naţiuni, in ziua de 30 noiembrie;
Zilele "Ion Creangă", la Humuleşti şi Târgu-Neamţ, în zilele de 7-1 O decembrie (coordonator

Nicolae Popa).

I I I . Cercetarea ştiinţifică
Mult mai restrâns ca altădată, acest capitol al activităţii muzeale a constat din:
1 . Săpături arheologice sistematice la: Lunea (Gheorghe Dumitroaia, 1 995), Poduri
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(Gheorghe Dumitroaia, 1 995), Borşeni (Elena Ciubotaru şi Gheorghe Dumitroaia,
1 994- 1 995), Podoleni tElena Ciubotaru şi Ioan Vatamanu, 1 994), Davideni (Ion
Mitrea, 1994- 1 995) şi Dochia (Neculai Bolohan şi Gh. Dumitroaia, 1 994- 1 995);
2. Supravegheri arheologice (la Şerbeşti, Elena Ciubotaru) şi cercetări de teren
efectuate de colegii de la Muzeul de Ştiinţe Naturale (Maria Apetrei şi Nicoleta
Nechita, in Masivul Hăşmaş - Cheile Bicazului, Dealul Balaurului; Sorin Baciu in
Peştera Munticelu şi in depozitele oligocene Pietricica, Cozla şi C iumârna-Suceava).
3. Consultarea arhivelor şi documentări (Dan Mihăilescu, Adolf Minuţ, Nechita
Nicoleta);
4. Publicarea unor studii, articole sau cronici, in revistele de specialitate, după cum
urmează:
Gheorghe Dumitroaia, Depunerile neo-eneolitice de la Lunea şi Oglinzi, judeţul Neamţ, in
Memoria Antiquitatis, X IX, 1994, p. 7-82;
ldem, Săpături şi cercetări arheologice de suprafaţă injudeţul Neamţ (1992- 1993), in Memoria
Antiquitatis, XIX, p. 509-52 1 ;
ldem, Din activitatea Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ (1 990- 1 993),
XIX, p. 523-532;

in Memoria Antiquitatis,

Mircea Ciacâru, Un vas cu/tic cucutenian de la Izvoare-Piatra-Neamţ, in Memoria Antiquitatis,
XIX, p. 97- 1 1 4 (colaborare cu S. Marinescu-Bâlcu);
Elena Petrişor, Tezaurul monetar roman de la Homiceni (Il), judeţul Neamţ,
Antiquitatis, XIX, p. 355-399.

in Memoria

Specialiştii instituţiei au participat la o serie de manifestări ştiinţifice din afara
judeţului, după cum urmează:
Gheorghe Dumitroaia - la sesiunile naţionale de rapoarte de la Satu-Mare ( 1 994) şi Cluj-Napoca
( 1 995), simpozionul naţional de retrologie agrară Bacău ( 1994); Simpozionul internaţional
"Neoliticul timpuriu la est de Carpaţi" de la Bârlad ( 1 994); sesiunile: "Relicve arheologice
ale lumii tracice" de la Bucureşti ( 1 994) şi Paleometalurgia cuprului şi bronzul timpuriu
- de la Cluj-Napoca ( 1 995); la redeschiderea Muzeului de Istorie Roman ( 1 995) şi
colocviul internaţional de la Bacău ( 1 995);
Adolf Minut - la sesiunile muzeelor din Vaslui şi Roman ( 1 995) şi a M • -'eului Militar Naţional
( 1 995);

Dan Mihăilescu - la sesiunile de la Vaslui ( 1 994 şi 1 995) şi Roman (
Elena Ciubotaru - la sesiunile de rapoarte arheologice (Satu-Mare
Muzeului din Roman;

·

:15);

'luj-Napoca) şi sesiunea

Elena Cojocariu - la sesiunile muzeelor din Bârlad ( 1994) şi Vaslui ( 1 994- 1 995);
Maria Apetrei şi Nicoleta Nechita - la sesiunile muzeelor de ştiinţe naturale de la Craiova ( 1 994),
Ploieşti ( 1 994 şi 1 995), Bacău ( 1 995);
Sorin Baciu - la sesiunea muzeului de ştiinţe naturale Craiova ( 1 995) şi Zilele Universitţii
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi ( 1 994 şi 1 995).
Pentru relansarea cercetării ştiinţifice în cadrul Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ,
recunoscut de multă vreme ca deţinător al celei mai mari colecţii eneolitice din
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România, în cadrul căruia există o tradiţie în domeniul investigaţiilor asupra culturii
Cucuteni, o bază logistică acceptabilă, experienţa unor întruniri ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, cât şi preocupări în domeniul valorificării descoperirilor prin expoziţii
şi publicaţii, în luna aprilie 1 995 a fost creat Centrul de Cercetare a Culturii Cucuteni.
Prevăzut, deocam<ijltă, cu şase posturi, din care două sunt de cercetător, două de
arheologi, 1 conservator şi 1 desenator, Centrul de Cercetare a Culturii Cucuteni îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu normele academice în domeniu şi interesele
generale ale instituţiei, contribuind la deplina specializare a muzeului din Piatra
Neamţ în direcţia investigării şi valorificării eneoliticului din zona subcarpatică a
Moldovei.
Deşi a trecut puţin timp de la înfiinţare, cu contribuţia C.C.C.C. s-au realizat:
+ săpături sistematice la Lunea şi Poduri;
+ organizarea colocviului internaţional "Tell-urile, axe cronologice ale preistoriei"
şi a expoziţiei de Ia Bacău;
+ fmalizarea volumului "Cucuteni - I l O ani de la descoperirea aşezării eponime".

IV. Activitatea editorială
În 1 994 a fost pregătit pentru tipar şi editat volumul XIX al anuarului Memoria
Antiquitatis (redactor responsabil şi secretar de redacţie Gheorghe Dumitroaia), care
în cele 555 de pagini cuprinde, alături de articolele specialiştilor instituţiei, studii ale
unor cercetători din Bucureşti, Chişinău, laşi, Roman şi Suceava, axate, în special, pe
teme de arheologie.
Tot în acest an s-au realizat catalogul expoziţiei retrospective "Iulia Hălăucescu"
şi pliantele Cetăţii Neamţ şi Muzeului memorial "Ion Creangă" (reeditare).
În 1 995, până la data finalizării acestei cronici, s-au editat 8 modele de ilustrate
color, în tiraje de aproximativ 7000 exemplare fiecare, reprezentând muzeele de istorie
şi de artă Piatra-Neamţ, Cetatea Neamţ, Muzeul memorial "Ion Creangă" şi piese din
colecţia eneolitică a instituţiei, care s-au bucurat de o bună primire din partea publi
cului.
Au mai fost editate două cataloage de expoziţie (Cahle medievale din Moldova şi
Cermică neolitică din România), Monografia Judeţului Neamţ (304 p.) şi s-a re
dactat voi. I I din colecţia Bibliotheca Memoriae Antiquitatis (conţinând lucrările
Colocviului Cucuteni - un miracol în epoca de piatra). La acestea se adaugă, desigur,
volumul de faţă, al Memoriei Antiquitatis.

V. Îndrumarea vizitatorilor
Asigurată prin serviciul de specialitate care funcţionează în cadrul Muzeului de
Istorie Piatra-Neamţ şi prin colegii din celelalte muzee, această activitate îşi vede
rezultatele prin numărul mare de copii, tineri şi adulţi care au vizitat expoziţiile
permanente şi temporare sau au participat la manifestările cultural-ştiinţifice.
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IV. Activitatea de restaurare-conservare

Serviciul de specialitate, care deserveşte toate unităţile Complexului Muzeal Ju
deţean Neamţ, cu excepţia Muzeului de Ştiinţe Naturale care are un laborator propriu,
a asigurat prelucrarea materialelor provenite din săpături arheologice, colectări de
material biologic şi geologic, achiziţii, donaţii sau din colecţiile vechi ale muzeelor,
contribuind, totodată, Ia pregătirea expoziţiillor temporare şi actual izarea expoziţii lor
permanente.
Din situaţiile prim ite de la laboratoare, au rezu ltat:

Nr.
crt.

Denumirea obiectelor
Ceramică

1 995

1 994
r

---··--·-···-- - - -

··----

···-···--·

-· - - · · · · ·

Restaurate

Conservate

Restaurate

44

7
30

27
21

..

..... .

Până în luna octombrie 1 995, personalul care deserveşte laboratorul de pe lângă
Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ a realizat aproape 950 de replici după piese originale,
din care numai "Hora de la Frumuşica" a totalizat 754 de exemplare, vândute în
majoritate prin standurile muzeelor.
Cu sprij inul personalului de specialitate s-a efectuat o serie de dezinsecţii, dera-
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tizări, naturalizări, actualizarea unor sectoare ale expoziţiilor permanente şi a publi
cităţii stradale, supravegherea lucrărilor de reparaţii, proiecte, desene arheologice etc.
Prin unele prestări de servicii efectuate pentru diverşi beneficiari, laboratoarele
instituţiei au contribuit la realizarea planului de venituri extrabugetare.
Referindu-ne la actvitatea de conservare, se impune sublinierea activităţii spe
cialiştilor din cadrul OPCN care au controlat starea unor monumente din judeţ, unde
au efectuat peste 70 de deplasări, propunând unele măsuri ce se impun a fi luate de
urgenţă de către organ ismele abil itate.
VI I . Evidenţa bunurilor culturale şi de patrimoniu

În ceea ce priveşte patrimoniul propriu, în ultimii doi ani s-au verificat inventarele
tuturor unităţilor din subordine, cu care prilej nu s-au constatat lipsuri semnificative
in gestiune
S-a in iţiat introducerea inventarelor intr-o bancă de date, care se va realiza cu
ajutorul calculatorului, dar operaţiunea este de durată, având in vedere atât numărul
mare al pieselor, cât şi faptul că acest mijloc modern de evidenţă este folosit la lucrările
de tehnoredactare a unor publicaţii şi la întocm irea unor materiale pentru contabilitate.
În anul 1 995, N . lliescu şi Gh. Dumitroaia au actualizat lista obiectivelor imobile
de patrimoniu cu ltural-naţional căreia, în măsura timpului avut la dispoziţie, i-au adus
im bunătăţiri.
În inventarele muzeelor au fost înregistrate 959 de obiecte in 1 994 şi aproape 500
de piese
în 1 995. O. P.C.N. a eliberat 1 83 de adeverinţe de export temporar sau
definitiv in 1 994 şi 1 46 de adeverinţe în 1 995.
VI I I . Perfecţionarea profesională, salarizarea şi dinamica personalului

Pentru personalul de specialitate cu studii superioare s · au organizat perfecţionări
numai in domen iul ştiinţe-naturale, la care au participat S. Baciu -- incadrat in 1 994
(cusuri de iniţ iere), M. Apetrei, N. Nechita şi G. Şalgău (c are au parcurs ultima etapă
a unui curs de reciclare).
Din rândul personalului de specialitate cu studii medii au fost atestaţi patru conser
vatori: G. Petruţ, V. Cucoş, D. Vieru şi G. Poenaru.
În conformitate cu reglementări le legale, personalul instituţiei a beneficiat de
promovări in grade şi gradaţii, care au fost tăcute în funcţie de activitate şi prin
concurs.
Ca urmare a creări i Centrului de Cercetare a Culturii Cucuteni, instituţiei i-a fost
aprobată finanţarea pentru 6 posturi, care au fost ocupate doar parţial.
În anul 1 995 au avut loc trei pensionări (El. Florescu, El. Petrişor şi M. Teodosiu),
doi salariaţi au plecat prin transfer (P. Arhire şi El. Pantil imon) şi au fost angajaţi trei
absolvenţi ai facultăţii de istorie (C. Ploscaru, T. Ploscaru şi F. Buzenschi), pe posturile
rămase vacante.
IX. Bugetul, veniturile proprii, cheltuielile

În ultimii doi an i, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi-a asigurat bugetul din
fondurile puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Neamt şi veniturile proprii.
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in 1 994 s-au primit 280.892.000

lei de la bugetul statului, din care cheltuielile de

personal au fost de 167.623.000 lei, iar cheltuielile materiale de 1 1 3 . 1 69.000 lei (cu

care s-au realizat şi reparaţiile la muzeele de etnografie, artă şi istorie Piatra-Neamţ,.
precum şi înlocuirea acoperişului Muzeului Memorial "Ion Creangă" de la Humuleşti).

In acelaşi an, veniturile proprii au totalizat 1 9.527. 1 O 1 lei, reprezentând: taxe intrare

= 6.686.920 lei; stand muzeal = 8.738.244 lei; taxe OPCN = 5 1 0.000 lei; prestări
servicii şi colaborări = 3.59 1 . 1 37 lei.

Cu sumele rezultate din veniturile" proprii s-au procurat materiale cu caracter

funcţional, obiecte de inventar şi cărţi pentru bibliotecă, peste 1 3 milioane lei fiind

folosiţi pentru investiţii (xerox, imprimantă laser, fax, achiziţii obiecte muzeu) şi

reparaţii curente la clădiri.

În 1 995, au fost alocaţi de la bugetul statului 434.000.000 lei din care au fost
1
cheltuiţi pentru salarii 236.167.000 lei; iar restul pentru procurarea de materiale şi

reparaţii (Muzeele de istorie din Tg. Neamţ şi B icaz, Casa "Veronica Micle" şi Cetatea

Neamţ) necesare bunei activităţi a unităţilor. În acelaşi an au fost realizate venituri
proprii în sumă de 50.09 1 .000 lei, reprezentând: taxe intrare muzee = 22.6I 1 .000 lei;

stand muzeal = 2 1 .009.000 lei; taxe OPCN = 644.000 lei; prestări servicii şi colaborări
= 5.827.000 lei.

Cu veniturile proprii s-au realizat vederi şi s-au cumpărat obiecte de inventar, cărţi

şi publicaţii, s-au făcut reparaţii curente şi investiţii (maşină de scris electronică,
centrală A lcatel, aparat foto profesional).

X. Donafii
Acestea au constat dintr-un număr important de tablouri, care au fost donate

Muzeului de Artă Piatra-Neamţ, după cuin urmează: Iulia Hălăucescu (24 de lucrări,

evaluate la peste 14 milioane lei), Dumitru Bezem, Petru Vamanu, Mihai Agape, Mihai
Chiuaru, Gheorghe Vadana, Victoria Simionescu, Dinu Huminiuc, Gheorghe Diaconu,
Mircea Ciacâru, Mariana Papară, Dumitru Bostan, Constantin Filimon, Dan Cepoi,

Gheorghe Cuciureanu, Violeta Dinu, Neculai Pascu ş.a. (cu câte
făcut obiectul expoziţiei deschise la

8 noiembrie 1 995.

2

lucrări); care au

Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ i s-au donat un lot de 27 de volume din partea

casei de prietenie Champagne-Ardenne-Neamţ, reprezentând lucrări cu conţinut isto

ric, precum şi diverse documente, cărţi, înscrieri personale, medalii, insigne, însemne

militare ş.a. din partea generalului în retragere Lupei Emanoil din Bucureşti, originar
din Bozieni-Neamţ.

XI. Colaboratori şi sponsori
Buna conlucrare existentă între muzee şi o serie de instituţii ale statului, fundaţii,

asociaţii, societăţi comerciale, culte etc., impune nominalizarea celor mai apropiaţi şi
eficace colaboratori, cărora le mulţum im pentru sprijin. În acest sens menţionăm:

+ Consiliul Judeţean şi Prefectura Neamţ + Inspectoratul pentru Cultură Neamţ
+ Primăria Piatra-Neamţ + Primăria Târgu-Neamţ + Arhivele Statului - Filiala
Neamţ + Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ + Fundaţia Cultural-Ştiinţifică
"Constantin Matasă" + Societatea de Ştiinţe Istorice - Filiala Neamţ + Inspectoratul
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de Poliţie Neamţ + Asociaţia Filateliştilor Piatra-Neamţ + Asociaţia Veteranilor de

Război + Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Neamţ + Garnizoana Piatra-Neamţ

+ Grupul de Pompieri al Judeţului Neamţ + Fundaţia Academică "Petre Andrei" +

Liga Geneticienilor "Soveja" + Agenţia de Turism "Forum" Piatra-Neamţ + Pro
topopiatul Piatra-Neamţ.

De un real folos ne-a fost ajutorul financiar şi material asigurat de societăţile

comerciale: + Fibrex şi Rifil Săvineşti + Remicon laşi + Zimca + Miracol SNC +

Hari Serv SRL + Ronedo + Garofiţa + Carpaţi + Dumitraşcu-FanhÎl + Remat +

Montana Piatra-Neamţ + Girostar Girov ş.a.

În baza proiectului prezentat în luna iunie 1 995, Centrului de Cercetare a Culturii

Cucuteni i-au fost donate, de către Fundaţia SorOs - Filiala Iaşi, un calculator şi o
imprimantă.
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