Protecţia patrimoniului
1. Sediile muzeale şi anexele
Acestea se confruntă, fără excepţie, cu mari probleme de întreţinere,
vechimea şi degradarea datorată factorilor atmosferici şi uzurii impunând
intervenţii permanente.
a. Reparaţii curente
Anul

2006

2007

2008

Unitatea
beneficiară
MCPN
MMICH
MAPN
/MEPN
Toate unităţile
MIB
MIAPN
MAR
Toate unităţile
MAR
MIAPN
MIB
Toate unităţile
MIETN
CMVMTN

2009

MIR corp B
MIAPN
MCPN
MCNTN
MMICH
MAR
MIR

2010

MIAPN
MSNPN
MMCHPN
MEPN
MIETN
CMVMTN

Specificul lucrărilor / spaţiile reparate
spaţii depozitare
grup sanitar
vechea instalaţie de încălzire
întreţinere şi mici reparaţii cu echipa proprie
înlocuire instalaţie electrică
spaţii ale expoziţiei permanente
acoperiş
materiale pentru mici reparaţii şi întreţinere curentă
reparaţii faţadă
spaţii expoziţionale, holuri şi grup sanitar
faţada
procurare materiale şi mici reparaţii cu echipa proprie
înlocuire învelitoare tablă şi reparaţii faţadă
înlocuire şiţă, reparaţii interioare şi exterioare, înlocuirea
instalaţiei electrice
reparaţii laboratoare şi depozit
igienizare depozite arheologie
laborator de conservare şi restaurare, spaţiu centrală termică
anexa 1(vechea casă a custodelui)
reamenajarea camerei custodelui; montarea construcţiei
adusă din sat; montarea fântânii; gard de nuiele
tencuieli şi zugrăveli spaţii de depozitare şi expunere
reparaţii interioare
reparaţii şi igienizări depozite, ateliere şi mobilier
laboratoare; igienizare garaje; acoperiş depozit materiale
reconstrucţie magazie; reparaţii gard; igienizare depozite;
confecţionare copertină
reparaţii gard lemn; sediu muzeu; pregătire reconstrucţie
chioşc
igienizare depozit
vopsitorii acoperiş anexă; reabilitare spaţii depozitare
împrejmuire şi magazie; vopsitorii acoperiş

Anul

Unitatea
beneficiară
MMICH
MIR
MCNTN

Specificul lucrărilor / spaţiile reparate
împrejmuire nuiele, beci, cămin canalizare şi cişmea;
vopsitorii acoperiş casă, anexă şi gard
birouri şi depozite corp B; igienizare laborator; pregătire
spaţiu expoziţional
vopsitorie pod acces

b. Reparaţii capitale
Anul
2006
2007
2008
2010

Unitatea beneficiară
MSNPN
MIB
MIETN

Lucrări realizate
acoperiş ţiglă
acoperiş ţiglă
acoperiş draniţă la anexă etnografie

c. Restaurarea Cetăţii Neamţ1
După aproximativ 25 de ani de la amplele lucrări de restaurare care au
avut loc sub conducerea arh. Gh. Balş, de la fosta Direcţie a Monumentelor
Istorice, la Cetatea Neamţ au fost necesare noi intervenţii, amânate din păcate
mai mulţi ani, datorită inexistenţei resurselor financiare.
Având calitatea de administrator şi beneficiar al acestui important obiectiv
istoric, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a fost direct interesat de reabilitarea
monumentului, readus după 2002 în atenţia proprietarului de drept – Consiliul
Judeţean – şi a Ministerului Culturii şi Cultelor. Iniţial, Complexul Muzeal Judeţean
solicită sprijinul în scopul participării la Programul Phare 2001, pentru care
comandă studiul de fezabilitate denumit Reabilitare, consolidare şi punere în
valoare a Cetăţii Neamţ, la Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti.
După ratarea proiectului, din motive birocratice, în anul 2003 obţine din
partea ministerului finanţare pentru fazele PT şi DE. Întrucât finanţarea alocată în
2004 nu a mai ajuns la … Neamţ, după lansarea Programului Phare 2004 a fost
iniţiat un nou proiect, avându-i ca executanţi pe Edil Proiect Piatra-Neamţ şi
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice Bucureşti; Consiliul Judeţean Neamţ
încheie un acord de parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Târgu Neamţ,
contractul propriu-zis de execuţie intrând în vigoare din 2006. În esenţă,
documentele referitoare la restaurarea Cetăţii Neamţ au cuprins: autoritatea
contractantă a fost Ministerul Integrării Europene; antreprenorul a fost S.C. Iasicon
S.R.L. Iaşi; valoarea iniţială a proiectului a fost de aproape 2,5 milioane de euro, din
care contribuţia beneficiarului a fost de 10%.
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Vezi şi Gh. Dumitroaia, Muzeul Cetatea Neamţ, BMA XXI, Piatra-Neamţ, 2009, p. 18-29.

Lucrările de restaurare au avut loc în anii 2007-2008, în luna ianuarie 2009
obiectivul fiind preluat de noi de la constructor în vederea amenajării muzeale.
2. Restaurarea şi conservarea patrimoniului mobil
Concomitent cu lucrările de întreţinere şi reparaţii curente a patrimoniului
imobil, la care salariaţii celor trei laboratoare de la Piatra-Neamţ şi Roman şi-au
adus o importantă contribuţie, în cei cinci ani raportaţi s-au conservat şi restaurat
un număr semnificativ de obiecte rezultate din cercetări arheologice, donaţii şi
achiziţii, precum şi numeroase piese din vechile colecţii aflate în depozite şi
expoziţii. Faţă de numărul specialiştilor care deservesc acest domeniu, volumul de
muncă depus de restauratori şi conservatori a fost absolut remarcabil.
Unitatea

MIAPN
MIR
MSNPN

Lucrările
efectuate

2006

2007

Număr de piese
2008

2009

oct. 2010

Restaurări
Conservări
Realizare replici
Restaurări
Conservări piese

18
212
129
150
1.226

57
393
186
215
811

196
282
230
100
1.518

85
402
265
47
228

35
300
280
20
370

O remarcă suplimentară poate fi făcută în legătură cu reabilitarea
depozitelor de arheologie şi istorie modernă de pe lângă MIAPN2 şi efortul
depus pentru reamenajarea depozitelor MEPN şi MSNPN, în spaţiile de pe
lângă fosta Şcoală Normală de băieţi, în care am fost trimişi pe nedrept.
3. Asigurarea şi paza bunurilor
Aproximativ 10% din totalul salariaţilor instituţiei reprezintă personalul
de pază şi supraveghere propriu, pe lângă serviciile celor două formaţiuni de la
unităţile din Piatra-Neamţ şi Roman instituţia beneficiind de colaborarea unei
firme private care asigură paza Muzeului Cetatea Neamţ.
Evident că pe lângă personal, există sisteme antiefracţie moderne,
majoritatea montate în ultimii ani, cu ajutorul cărora sunt supravegheate
aproape toate expoziţiile şi colecţiile, evitându-se pe cât posibil apariţia unor
evenimente neplăcute. Toate sediile muzeelor şi o parte din piesele muzeale
importante sunt asigurate la societăţile de profil, conform legii.
Cât priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor, şi aceasta se desfăşoară
conform standardelor impuse de legislaţia în vigoare.
Desigur, aceste activităţi au presupus un efort considerabil.
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Vezi Fl. Macoveiu şi L. Uţă, Reorganizarea depozitului arheologic al Muzeului de Istorie şi
Arheologie Piatra-Neamţ, în prezentul volum.

