CRONICA ACTIVITAŢII SECŢIEI
DE ISTORIE PE ANUL 1979
de ELENA ARTIMON

Continuind tradiţia inoepută cu numărul precedent al publicaţiei noastre, in
acest număr facem o scurtă trecere in revistă a activităţii desfăşurate de colec
tivul �teeţiei de istorie din cadrul Muzeului judeţean de istorie şi artă Bacău, in
a.nul 1979.
1. CERCETARI ŞTllNŢIFICE
a. S4pdturt arheoloqice :

ALEXANDRU ARTIMON : 1. Comuna Tirgul Trottlf, judeţul Bacllu. In campa
nia din anul 1979 au continuat cercetările arheoloeice In aşezarea medievală (ve
chiul Tirg Trotuş), cu care prilej S-6 dezvellt o locuinţă cu pivniţă datind din
sec . XVI-XVII, precum şi o altă locuinţă cu fundaţie de piatră de rlu, Incadrat!
cronolol(ic in a doua jumătate a sec . XVI-prima jumătate a sec. XVII.

2 . Comuna Adjudul Vechi, jud. Vrancea. Cercetările arheologice lntreprinse
la Adjudul Vechi ln campania anului 1979 s-au soldat cu dezvelirea unor urme de
locuire din sec. VIII-IX şi din sec. XV-XVII.
De asemenea, s-au dezvelit 1 3 morminte aparţinînd unul cimitir din sec. XVI
XVII. Lucrările s-au efectuat in colaborare cu Muzeul de istorie şi etnografie
Foa;ani.
VIOREL CAPITANU : R4cl1tl1u, comuna Horgeşti, jud. Bacllu. Cercetările arheo
logice lntreprinse in campania din 1979 au fost continuate pe acropolă, atacin
du-se noi secţiuni cu care prilej au fost descoperite noi şi importante vestigii
apartinind epocilor : bronzului - cultura Monteoru le 3 le 2 şi La Tenului geto
dacic.
IOAN MITREA : 1. Davident, com. Ţibucani, jud. Neamţ. In campania din anul
1979, au continuat cercetările in a.sezările din secolele VI-VII e.n. din punctul
,.La izvoare Spieşti".
2. lzvoare-Bahna, comuna Bahna, Jud. Neamţ. In anul 1979 au continuat să
păturile arheologice in a.,ezarea prefeudală din punctul "La pod la Hărmăneşti".
unde au fost descoperite materiale atribuite sec. VIII-IX. In punctul "La Rădi",
din preajma satului Cirligi, corn. Filipeşti, S-6 descoperit un mormint bastarnic, o
locuinţă carpică şi fragmente ceramice din sec.. IV e.n.
DAN MONAH : Poduri, comuna Poduri, jud. Bacău. In campania din anul 1979
a fost efectuat un sondaj de informare in punctul "Dealul Ghindarul" cu care
prilej s-a constatat că aşezarea are următoarele nivele de locuire : Precucuteni II,
Precucuteni III, fază finală Precucuteni III, două nivele din laza Cucuteni A
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şi un nivel Cucuteni B. Au fost descoperite vestigiile a 11 locu in t e Precucuteni şi
Cucuteni.
b. Cerce•iiri de arhivă.
LUCIA ANTOHI

Aspecte privind evoluţia mişcării muncitoreşti din Tg. Ocna.

ELENA ARTIMON : A specte privind dezvoltarea .�ocial-economică şi politică
jud. Bacău in perioada 1 850-1 918.

a

Il. LUCRARI ŞTIINŢIFICE APARUTE IN ANUL 1979
ALEXANDRU ARTIMON : 1. Un tezaur monetar din sec. XV-XVI descoperit la
Budeşti-Piopaoo, jud. Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 231 şi urm. (in colaborare cu
Ioan M:trea).
2. Raport preliminar, de cercetare arheologică la Ad;udul Vechi. jud. Vran
cea, in Materiale şi cercetări arheologice Oradea, 1979, p. 369 şi urm. (in cola
borare c u Anton Paragină).
,

ELENA ARTIMON : Cronica activităţii secţiei de istorie, pe anii
Carpica, XI, p. 357 şi urm.
VIOREL CAPITANU

1977-1 978, in

1. Descoperiri arheologice aparţinfnd epocii bronzului din

jud, Bacău, in Carpica, XI, 1979, p. 135 şi urm. (in colaborare cu Vasi le Ursachi).

2. Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău, in Mate
riale şi cercetări arheologice, Oradea 1979, p. 139 ·şi urm.
3. Dave şi stăpfnii lor - Tamasidava, in Magazin istoric nr. 12 (decembrit>)
1979, p. 31 şi urm.

IOAN MITREA : 1. Cercet4rt arheologice privind secolele IV-XI in judeţul Vran
cea, in Stud i i şi comunicări, Focşa ni, 1979, p. 45 şi urm.
:Z. Influenţe bizantine fn cultura materială şi spirituaUi din regiunea subcar
patfc4 a Moldovei in secolele VI-IX, in SCIVA, tomul 30, 1979, 2, p. 145 şi urm.
3 Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, fn comuna Dămieneşti, jud.
Bacău, in Carplca, XI, 1979, p. 1 7 1 şi urm.
4. Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budeşti-Piopaoo,
jud. Bacău, in Carplca, XI, 1979, p. 231 şi urm. (in colabo'l:'are cu Al. Artimon).
5. Bac4ul tn acte şi documente (XI, in Ateneu, revistă aodal-<:ulturală a Co
mitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă, BacAu, nr. 137, martie, 1979 ;
XII, in Ateneu, nr. 138, iunie 1979 : XIII, in Ateneu, nr. 139, septembrie 1978 ;
XIV, in Ateneu, nr. 140, decembrie, 1979).
6. Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret in secolele VI-IX'.
Rezumatul tezei de doctorat, Institutul de istorie şi arheologie, Cluj-Napoca, 1979,
25 pag.
DAN MONAH : 1. Raport prelfmioor de cercetare arheologică la Mărgtneni-Cetă
ţuia, fn Materiale şi cercetAri arheologice, Oradea , 1979, p. 79 şi urm.
2. Raport preliminar de cercetare arheologfcă la Podei, Tg. Ocna, in Mate
riale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 75 şi urm. (in colaborare cu Silvia
Antonescu).

3. Idoli "en violon" din cultura Cucuteni, in Cercetări istorice,
laşi, 1979.

1978-1979,

4. Date şi ipoteze asupra agriculturii cucuteniene, in Cercetări ag.ronomice in
Moldova, laşi, 1979
sub tipar (fn colaborare cu Ştefan Cucoş).
5 . A �e:zarea de la l'rfărginent-Cetăţuia, în Docwnente noi descoperite şi infor
maţii arheologice, Bucureşti, 1979.
6. Vechi comunităţi umane pe Valea Trotu.şului, fn Documente noi descoperite
fi informaţii arheologice, Bucureşti, 1979 (in colaborare cu Silvia Antonescu).
7. Topor de tip Monteoru descoperU la Mileştii de Sus, jud. Bacău, in Car
pica, XI, 1979, p. 159 şi urm. (in colaborare cu Eugen Zaharia).
-
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III. PARTICIPARI L A SESIUNI SI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE
LUCIA ANTOHI : 1. Politica de aliaRţe a P.C.R. in pregdtirea in.!urecţiei, Sesiunea
ştiinţifici .,Judeţul Bacău la a XXXV-a aniversare a eliberării patriei de sub do
minaţia fascisti", Bacău, 29 iunie 1979.
2. Aspecte privind dezvoltarea economică şi socială a ;ud. Bacdu in perioada
1919-1 947, Sesiunea de rapoarte anuale, Sibiu, 29-31 octombrie 1979.

ELENA ARTIMON : 1. Personalitatea lui Al. I. Cuza, Simpozionul, ,.Unirea din
1859 - moment crucial in afirmarea şi dezvoltarea Homâniei moderne" Bacău,
20 ianuarie 1979.
2. Istoriografia românească despre insurecţia armată antifascistii şi antiimpe
riall.!tă din august 1944, Sesiunea ştiinţifică ,.Judeţul Bacău la a XXXV-a ani
vet�sare a eliberării patriei de sub domin·aţia fascistă", Bacău, 29 iunie 1979.

3. Aspecte privind dezvoltarea socfal-economicd şi politicd a jud. Bacdu în
perioada 1850-1918, Se.:;iunea de rapoarte anuale, Sibiu, 29-31 octombrie 1979.
4. Valorificarea muzeisticd a unor obiecte de istorie modernd provenite din a
chiziţii ,.Colecţia Procopie Strat", Sesiunea ştiinţifică ,.Noi valori din patrimoniul
c ul tural naţional", Bacău, 24 noiembrie 1 970.

ALEXANDRU ARTIMON : 1. Inceputurile ora�ttlui Bacău în lumina descope
ririlor arheologice. Sesiune ştiinţifică organizată de Liceul industrial nr. 1, Ba
cău, 24 februarie 1979.
2. Cercetdrlle arheologiee din aşezarea medievald ele la Tg. Trotuş (campania
1 978}, Sesiunea de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
3. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Adjudul Vechi, jud.

Vrancea (campania 1978}, Sesiunea anuală de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
4. Cercetări arheologice In aşezarea medievală din com. Ştefan cel Mare, jud.
Bacău (campania 1978), Sesiunea anualA de rapoarte, Oradea 9-11 martie 1979.
5. Noi descoperiri arheologice privind epoca medie11ală din jud. Bacău. Se

siunea ştiinţifică ,.Noi valori din patrimoniul cultural naţional", Bacău, 24 no
Iembrie 1979.
8. Contribuţii la cunoaşterea oraşului medieval din Moldova centra14, Sesiune
ttilnţifică, Vaslui, 1-2 decembrie 1979.
7. Noi date arheologice şi istorice privitoare la oraşul şi satul medieval din
judeţul Bac4u. Sesiune ştiinţifică, Focşani, 15-18 decembrie 1979.
VIOREL CAPITANU : 1. Civtuzaţia geto-dacică din bazinul Siretulut. Simpozion,

Oradea, 8 martie H l79, Satu Mare, 11 mai 1979, Baia Mare, 28 iunie 1979.

2. Cercetări arheologice in aşezarea dacică de la Rdcătău, jud. Bacău (cam
pania 1 978), Sesiunea anuală d�! rapoarte, Oradea, 9-1 1 martie 1979.
3. Noi descoperiri arheologice fn cetatea dacicd de la Răcătiiu. Sesiune ştiinţi

fici ,.Noi valori din patrimoniul cultural naţional", Bacă u, 24 noiembrie 1979.
4. Contribuţii la cunoaşterea civiltzaţiei geto-dacice din bazinul Stretului, Se
siune ştiinţifică, Alba-Iulia, 1-2 decembrie 1979.
5. PrezenţG produselor greco-romane In zona nord-ponticii a Pontului Euxin fn
cetilţuia de la Răciit4u, Sesiune ştiinţifică ,.Pontica", Constanţa, 5-7 noiembrie 1979.
8. De1coperiri arheologiQe in partea de nord-est a ;ud. Vrancea, Sesiune ştiin
ţifică, Focşani, 15-16 decembrie 1979.
7. Cetăţile dacice de la Brad şi Riicătău., Sesi une ştiinţifică organizată de Liceul
industrial nr. 1 Bacău, 24 februarie 1979.
IOAN MITREA : 1. Continuitate şi romanitate în regiunile de la răsărit de Car
paţi ale Romdnlei, fn sec. VI-IX, Sesiune ştiinţifică organizată de Liceul industrial
nr. 1 Bacău, 24 februarie 1979.
2. Cercetările arheologice din aşezarea prefeudald de la Davideni, jud. Neamţ
(campania 1978}, Sesiunea anuală de rapoarte, Oradea, 9-11 martie, 1979.
3. Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea prefeudală de la Izvoare
Bahna (campania 1978), Sesiunea anualA de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
4. Dovezi privind prelucrarea metalelor In aşezările din sec. VI-IX, din re
giunea subcarpaticd a Moldovei, Sesiunea ştiinţifică, Sibiu, 30 martie 1 979 .
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5. Contribuţii arheologice la cunoaşterea populaţiei autohtone din regiunea
subcarpatici1 a Mol dove i in sec. VI-VII e . n. , Sesiune ştiinţifică, .Cluj-Napoca .25-27'
mai 1979.
6. Insurecţia antifascis tă şi antiimperialisti1 din august 1944 - act energic de
demnitate naţională a poporului român ; Sesiunea ştiinţifică "Judeţul Bacău la a
XXXV-a aniversare a eliberării patriei de sub dominaţia fuscistă" ,Bacău, 29 iu
nie 1979.
7. Muzeul şi educaţia patriotică a e levi lor, Sesiunea ştiinţifică "Judeţul Bacău
1a a XXXV-a aniversare a eliberării patriei de sub dominaţia fascistă", Bacău, 29
i un i e 1979.
8. ,.Ştefan cel Mare şi epoca sa", Simpozionul "Ştefan cel Mare şi epoca sa·•,
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, jud. Bacău, 7 iulie 1979.
9. Noi descoperiri arheo logice in judeţul Bacău privind epoca de formare a
poporului romctn. Semnifica.ţta istorico-arheologic/1 şi muzeisttci1 a acestor desco
periri, Sesiunea ştiinţifică "Noi valori din patrimoniul cultural naţional", Bacău,
24 noiembrie 1979.
DAN MONAH : 1. Sll.păturile arheologice de la Mll.rgine ni- Cetăţuta, judeţul Bacll.u
(campania 1918). Sesiunea anuală de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
2. �ocuirea .eneo lUici1 de la Mitoc-Valea lui Stan, jud. Botoşa ni (cam.pan.fa 1978},
Sesiune anua�ă de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
3. Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Podei-Tg. Ocna, jud.
Boci1u (campania 1978), Sesiunea anuală de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979 (in
colaborare cu Silvia Antonescu).
4. Ipoteze cu privire la originea idolilor "en violon" din neoeneoliticul romd
nesc, Şesiunea ,tiinţifică "Pontioa", Constanţa, 5-7 noiembrie 1979.
5� Descoperirile a.rheologtce din comuna Poduri. Persp ect iv el e de acQP�rtre
a unt)r goluri tematice, Sesiunea ştiinţifică "Noi valori din patrimoniul cultural na
ţional, Bacău, 24 noiembrie 1979.
6. Mormint "Costişa" descoperit le Poduri., jud. Bacău, Sesiune ştiinţifică, Vas
lui, 1-2 decembrie 1979.

IV. ORGAN IZARI DE SESIUNI ŞI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE
In cursul anului 1979, secţia de istorie a Mu zeului judeţean de istorie şi artă
Bacău, a organizat sau a colaborat la organizarea tinnltoarelor sesiuni şi sim
pozioane :
a) Sesfur&i
- Judeţul Bacău la a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominaţia fas
cfst4, Bacău, 29 iunie 1979.
- Noi valori din patrimoniul cultural-naţional, Bacău, 24 noiembrie 1979.
b) "Simpozioane
- Unirea din 1859 moment crucial fn afirmarea şi dezvoltarea Romclntel
moderne, Bacău, 20 ianuarie 1979.
- Eroicele lupte ale ceferiştilor şi petroltştUor dfn tanuarte-februarte J933,
Slănic-Moldova, jud. Bacău, :16 :februarie 1979.
- 30 de ani de agricultură soctalist/1 fn Romcinia, Bacău, 3 martie 1979.
- Permanenţ/1 # continuitate In epoca formll.rii poporului romcln, Comineşti,
jud. }31acău, 26 aprilie 1979.
- Importanţa istorică a celui de al XII-lea Congres al P.C.R., Bacău, 1 no
iembrie ; Bu huşi 25 noiembrie 1979.
- Crearea statului dac centralizat şi independent din epoca lut Burebfstd1
Moineşti, jud. Bacău, 8 noiembrie 1979.

V. EXPOZIŢII TEMPORARE
In cursul anului 1979, colectivul secţiei de istorie a ortani zat un numAr de 1
expoziţii temporare :
- 120 ' de ani de la Unirea prlncipatelar Moldova şi Ţara RomAnească.

- De la Burebista la Decebal.
- 30 de ani de agricultură socialistă in RomAnia.
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- Ştefan cel Mare şi epoca sa.
- 35 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascistă.
- Valori din patrimoniul cultural naţional.
- Civilizaţia geto-da.că fn perioada clasică, fn colaborare cu Muzeul de istorie a Transilvaniei şi Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti. Expoziţia a fost
itinerată in 1979 de CCES in Belgia, Luxemburg şi Italia.
Menţionăm faptul că, deşi in prezentarea succintă a a�tei eronici ne-am re
ferit doar la activitatea ştiinţifică şi expoziţională, colectivul de muzeografi ai sec
ţiei de istorie a desfăşurat şi in cursul anului 1979 o bogată activitate cultural
educat ivă şi politică fn instituţiile, intreprinderile, şcolile şi căminele culturale din
judeţ, susţinînd peste 250 conferinţe şi simpozioane axate pe teme fundamentale din
i�toria patriei sau aspecte locale privind istoria judeţului Bacău.
Buna reuşită a acţiunilor cultural-educative s-a datorat şi faptului că mai in
totdeauna conferinţele "fi simpozioanele au fost însoţite de diapozitive şi expoziţii
axate pe tematica supusă atenţiei publicului.
Articolele publicate in presa centrală şi locală sau in buletinul cultural-educativ,
prezentările la posturile de radio Bucureşti, laşi şi centrul de radioficare local, pri
vind imbogăţirea patrimoniului muzeal sau prezentarea diferitelor momente din
istoria patriei, au avut drept consecinţă firească sporirea interesului publicului pen
tru istoria patriei in general şi pentru istoria locală in special, precum şi creşterea
numedcă a celor ce vizitează muzeul de istorie.
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