
Protocoale de colaborare 
De-a lungul celor 5 ani, programele şi proiectele proprii ale muzeelor 

nemţene nu s-ar fi putut îndeplini fără colaborarea cu alte instituţii partenere, 
academice, de cercetare şi învăţământ, interesate şi ele, de la caz la caz, de 
specificul unităţilor subordonate CMJ Neamţ, de potenţialul ştiinţific şi educativ 
al acestora şi de capacitatea personalului nostru de a contribui la realizarea unor 
indicatori culturali şi financiari. 

Concret, este vorba de protocoale încheiate cu unităţi similare, precum: 
- Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti – în domeniul 

valorificării patrimoniului prin expoziţii temporare, interne şi internaţionale, 
investigaţii arheologice şi cercetări interdisciplinare, schimb de experienţă şi 
literatură etc.; 

- Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe – în organizarea 
de expoziţii temporare, cercetări arheologice, editări de volume de specialitate; 

- Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi – expoziţii temporare, 
interne şi internaţionale, schimb de publicaţii etc.; 

- Muzeul Bucovinei, Suceava – expoziţii interne şi internaţionale, 
simpozioane, schimb de experienţă, restaurări, schimb de publicaţii; 

- Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani şi Muzeul „Ştefan cel Mare”, 
Vaslui – expoziţii temporare, schimb de experienţă; 

- Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu”, Bacău – expoziţii temporare, 
simpozioane, prelucrarea de materiale; 

- Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu – organizare de expoziţii comune 
şi colocvii etc. 

Dintre institutele Academiei Române, consemnăm: 
- Institutul de Arheologie, Iaşi – cercetări arheologice comune, granturi 

şi manifestări cultural-ştiinţifice, evidenţă muzeală, schimburi de experienţă şi 
de literatură etc.; 

- Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti – investigaţii 
arheologice, colocvii, literatură de specialitate; 

- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi – organizarea de manifestări 
culturale comune; 

- Institutul de Antropologie „Fr. Rainer”, Bucureşti – determinări 
antropologice. 

Colaborarea cu Universitatea „Valahia”, Târgovişte – s-a concretizat în 
executarea de săpături arheologice şi organizarea unui segment al expoziţiei 
permanente a Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, iar cu 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Seminarul de Arheologie în studii 
interdisciplinare, editări de volume, organizarea de expoziţii temporare, 



primirea studenţilor în unităţile componente ale Complexului Muzeua Judeţean 
Neamţ pentru practica de specialitate. 

Au existat colaborări cu instituţii academice din străinătate, precum: 
- Institutul de Arheologie din Kiev; 
- Institutul de Patrimoniu, Chişinău; 
- Centrul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Besançon şi Nanterre;  
- Universitatea Durham; 
- Universitatea din Kiel ş.a., 
în domeniul unor cercetări arheologice, investigaţii interdisciplinare, 

pedologice şi geomagnetice. 
În privinţa colaborării cu instituţiile din învăţământul preuniversitar, la 

ora actuală s-a înregistrat un adevărat record în ceea ce priveşte numărul 
protocoalelor, mare parte dintre acestea fiind legate de proiectul Creaţie şi 
Inovaţie în cultură, educaţie şi învăţământ, promovat de Muzeul de Istorie 
Roman (dr. Mircea Otilia), ale cărui rezultate sunt absolut spectaculoase. 

Acest proiect, care implică vizite la muzee, aplicaţii practice prin 
joc şi organizări de expoziţii a trecut graniţele judeţului Neamţ, pe lângă 
conţinutul educativ, toate acestea aducând venituri importante muzeului 
romaşcan îndeosebi, care vreme îndelungată a fost ocolit de vizitatori.  

 


