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O temă de actualitate în cercetarea istorică o reprezintă vechile nuclee
urbane și modul cum sunt acestea incluse în peisajul actual, supus tot mai mult
avatarurilor moderne. Tocmai din necesitatea protejării centrelor istorice, dar și
pentru a le valorifica corespunzător, se impune o corectă abordare a raporturilor
dintre acestea și zonele adiacente.
Forul științific care desfășoară o activitate intensă pe această linie de
cercetare este Comisia de Istorie a Orașelor din România, subordonată Academiei
Române. Este deja o tradiție ca în fiecare an comisia să se reunească în alt oraș,
iar ediția a XXIII-a a fost găzduită la Piatra-Neamț, fapt deloc întâmplător, mai
ales că în ultimii ani aici au avut loc o serie de transformări urbane, cu puternice
implicații în ceea ce privește îmbogățirea tabloului istoric al localității.
Pentru că județul Neamț păstrează câteva mărturii importante ale vechilor
centre urbane, Comisia de Istorie a Orașelor din România și Complexul Muzeal
Județean Neamț au organizat o sesiune științifică pentru a discuta pe larg
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această problematică. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 19-21 mai 2016, și
a reunit specialiști din domenii variate, care activează în instituții muzeale,
universități și institute de cercetare din țară.
După deschiderea oficială a manifestării, în prima zi a avut loc și
vernisarea expoziției permanente de la Muzeul „Curtea Domnească” – Pivnița II
din Piatra-Neamț. Noul obiectiv muzeal, amenajat într-o pivniță descoperită în
urma cercetărilor arheologice din anul 2011, pune în valoare o construcție foarte
trainică și de mari dimensiuni, amenajată în prezent într-o manieră atractivă
pentru publicul larg. Piesele tridimensionale expuse provin, în bună măsură, din
săpăturile arheologice efectuate în perimetrul fostei Curți Domnești, la care se
adaugă și diverse replici, astfel încât să fie oferită o imagine cât mai apropiată de
realitățile perioadei în care acest spațiu era funcțional. Cu acest prilej a fost lansat
și volumul coordonat de regretatul Dr. Gheorghe Dumitroaia, intitulat PiatraNeamț - Curtea Domnească. Rapoarte arheologice, care așa cum rezultă și din
titlu reunește cele mai importante contribuții istoriografice cu caracter arheologic
privitoare la vechiul centru urban al actualului municipiu. Cartea reprezintă o
încununare a celor aproape șase decenii de când s-au făcut investigații arheologice
în zona fostei Curți Domnești din Piatra-Neamț. Reținem o serie de informații
provenite din sondajele restrânse, efectuate în anii 1978, 2002-2004, la care se
adaugă rezultatele cercetărilor preventive, desfășurate începând cu anul 2005 și
până în 2014, care au permis investigarea unui important spațiu funerar medieval,
precum și identificarea unei pivnițe de mari dimensiuni. La toate acestea se
adaugă un studiu referitor la analiza antropologică a unui lot de schelete din
cimitirul medieval și un altul numismatic.
Cea de-a doua zi a evenimentului a fost rezervată prezentării
comunicărilor științifice, care au abordat o serie vastă de subiecte, pornind de la
discuțiile teoretice privitoare la centrele istorice, prezentarea unor cazuri
concrete, specificul arhitectural din anumite zone cu încărcătură istorică, dar și
aspecte variate legate de urbanism. Temele supuse atenției au generat, la rândul
lor, observații și comentarii, contribuind astfel la o analiză mai profundă a
anumitor subiecte legate de centrele istorice și raportul acestora cu tendințele
urbane actuale. Programul acestei zile s-a încheiat cu Adunarea Generală a
Comisiei de Istorie a Orașelor din România, prilej cu care s-a prezentat un
raport pentru anul anterior, au fost confirmați noi membri și s-au pus la punct
diverse probleme organizatorice.
Ultima zi a sesiunii științifice a continuat cu o nouă serie de comunicări,
care au avut ca punct comun diferite aspecte istorice legate de zona Neamțului.
Un moment deosebit l-a constituit înmânarea Medaliei Comisiei de
Istorie a Orașelor din România academicianului Ioan Caproșu pentru întreaga
activitate științifică, cunoscut fiind faptul că domnia sa a editat numeroase
volume de documente privitoare la istoria orașului Iași.
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Lucrările sesiunii reprezintă contribuțiile a 38 de reputați specialiști de
la 19 instituții prestigioase din țară, care au susținut 30 de comunicări
științifice, respectiv:
Nicolae Lascu, Ideea de centru istoric în urbanismul românesc;
Teodor Octavian Gheorghiu, Protecția centrelor urbane românești, o
problemă dificilă;
Valeriu-Eugen Drăgan, Funcția și funcțiunile centrelor istorice;
Irina Popescu (Calotă), Dincoace de periferie – ipostaze ale zonei centrale a
Bucureștiului modern;
Vasile Ciobanu, Centrele istorice ale orașelor în istoriografie;
Anda-Lucia Spânu, Centrele orașelor actualei Românii în imagini istorice;
Ionel Cândea, Zonele istorice Mitropolia Proilaviei și Cetatea Brăilei din
cuprinsul orașului vechi Brăila;
Dragoș Măndescu, Avatarurile unui monument definitoriu pentru centrul
istoric al Piteștiului. Biserica cu ceas;
Ioana Maria Petrescu, Constantin Bogdan Stanciu, O rezervație de
arhitectură din Caracal: Strada Iancu Jianu;
Anca Mihaela Coșa, Adrian Coșa, Reabilitarea Centrului istoric al
municipiului Câmpulung. Parcul Kretzulescu – Grădina Publică Mersi;
Emil Păunescu, Zonarea orașului vechi. Principii și studiu de caz;
Viorel Gheorghe, Zonele istorice ale Buzăului. Actualitate și posibile perspective;
Mariana Șlapac, Cetatea bastionată, componentă importantă a zonei istorice a
orașului Ismail;
Monica Dejan, Ștefan Dejan, Curtea Domnească din Suceava între statutul de
sit arheologic protejat și necesitatea de dezvoltare utilitară a orașului;
Ion Zainea, Edificii și monumente reprezentative ale centrului istoric orădean;
Gabriella Olasz, ,,Lumi paralele” în centrul istoric al orașului Sibiu;
Marius Mitrof, Piața Regală și corso-ul gălățean;
Beata Menesi, Valorificarea culturală și turistică a Castelului Károly,
aparținând centrului istoric al municipiului Carei;
Stela Cheptea, Bobi Apăvăloaiei, Daniel Vișan, Orașul de sub oraș. Rolul
cercetării arheologice în delimitarea centrului istoric al Iașilor.
Includerea rezultatelor investigațiilor în PUG Iași;
Anca Mihaela Coșa, Adrian Coșa, Urbanismul crucilor de piatră. Descifrarea
tramei stradale vechi în context urban actual. Urme ale primilor
Basarabi la Câmpulung;
Liviu Câmpeanu, Personalități istorice și reședințele lor din centrul orașului
Sibiu, în secolele XV-XVI. Un exemplu al funcției reprezentative a
centrului urban;
Alexandra Teodor, Vestigii antice și medievale în vechi descrieri ale Constanței;
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Stoica Lascu, Presa tomitană – oglindă a peisajului urbanistic al Constanței;
Virgil Coman, Evoluția urbanistică a orașului Constanța în ultimele decenii
ale secolului al XIX-lea. Repere arhivistice;
George Lascu, Organizarea urbanistică a Constanței (1879-1947) – în lumina
legislației aferente;
Dan Dumitru Iacob, O hartă inedită a orașului Roman și a împrejurimilor
sale, de la mijlocul secolului al XIX-lea;
Virgiliu Z. Teodorescu, Dr. Neculai Gh. Pascu-Neamț, un ilustru reprezentant
al plaiurilor nemțene;
Vasile Diaconu, Silviu-Constantin Ceaușu, Rezultatele cercetărilor
arheologice de la Târgu Neamț (2015);
Roxana Munteanu, Daniel Garvăn, Adrian Bătrâna, Gheorghe
Dumitroaia, Silviu-Constantin Ceaușu, Cercetările arheologice
preventive de la Curtea Domnească (2010-2014);
George-Dan Hânceanu, Două ateliere meșteșugărești din Romanul medieval.
Rolul lor în viața cotidiană a târgului.
În cea de a treia zi, după încheierea lucrărilor sesiunii, participanții au
efectuat o excursie în zona orașului Târgu Neamț, unde au fost vizitate Cetatea
Neamț, Mănăstirea Neamț și Mănăstirea Agapia.
Acest eveniment cultural-științific a fost unul de o înaltă ținută și a
demonstrat că aspectele de urbanism, privite din punct de vedere istoric, ridică o
gamă extrem de variată de probleme, care necesită implicit abordări din domenii
de cercetare diferite. Arheologi, istorici, arhitecți, arhiviști, restauratori au
încercat, prin prezentarea unor situații concrete, sau pornind de la noțiuni pur
teoretice, să ilustreze stadiul situației din prezent a centrelor istorice, dar s-au
propus și soluții pentru ca acestea să fie corect protejate și valorificate în cadrul
ansamblurilor urbane actuale.
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THE ANNUAL MEETING
OF THE COMMISSION FOR THE HISTORY OF TOWNS IN ROMANIA,
XXIIIRD EDITION, PIATRA-NEAMȚ, 2016.
PLACE OF THE HISTORICAL CENTRES
WITHIN THE CURRENT URBAN CONTEXT
Keywords: Piatra-Neamț, historical centres, towns, urban history,
national session.
Abstract
During the 19-21 of May 2016, at Piatra-Neamț was held a national
scientific meeting regarding the place of the historical centres within the current
urban context. The event brought together archaeologists, historians, architects,
archives researchers and restaurateurs, as there were mainly discussed some of
the most important aspects concerning the old urban nucleus, as well as the ways
in which they fit within the scenery of the nowadays towns. On this occasion there
was also inaugurated a new museum – „Voivodal Court” Museum – Cellar II,
situated within the historical area of the Piatra-Neamț town.

LIST OF ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Opening of the session.
Fig. 2. Participants visiting the Neamț Fortress.
Fig. 3. Cover of the released volume.
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Fig. 1. Deschiderea sesiunii.
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Fig. 2. Participanții în vizită la Cetatea Neamț.
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Fig. 3. Coperta volumului lansat.
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