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Aniversarea centenară a Muzeului Municipal „Regina
Maria” reprezintă un motiv de bucurie nu numai pentru inițiații și
pasionații de istorie, ci și pentru toți cei care regăsesc în această
prestigioasă instituție muzeală un reper al culturii ieșene.
Încheiem un an dificil, în care, din nefericire, gândurile și
viața ne-au fost bulversate și îndepărtate de firescul unor vremuri
în care puteam să ne bucurăm pe deplin de artele spectacolului, de
hrana spiritului, de valorile intelectuale reunite în simpozioanele și
conferințele științifice.
Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, de la deschiderea
sa, prin dăruirea doamnei director Aurica Ichim și a colaboratorilor
săi, a reușit să mențină ridicat interesul publicului pentru istoria
Iașului, Oraș Regal și Capitală Istorică a României.
Activitatea bogată a Muzeului Municipal „Regina Maria”
Iași este un semn că, dincolo de orice neajunsuri, oamenii caută mereu să-și bucure sufletul
și să-și recapete curajul de a merge înainte, inspirându-se din viața marilor personalități din
trecut. Istoria Iașului este generoasă în acest sens, fiind clădită pe sacrificiul, inteligența,
aristocrația și patriotismul celor care au format elita României.
Îndrăznesc să sper că viitorul apropiat ne va readuce normalitatea de care avem
atât de mare nevoie pentru a reuși, întocmai ca înaintașii noștri, să facem din Iași o citadelă
a spiritului, cunoașterii și rafinamentului intelectual.
La 100 de ani de la înființarea primului Muzeu al Orașului Iași, urez Muzeului
Municipal „Regina Maria” Iași mult succes în activitatea cultural-științifică și în cea de
îmbogățire a patrimoniului muzeal, urmând modelul predecesorilor de la 1920, cei care
au dorit prin activitatea lor să aducă în atenția tuturot românilor istoria vechii capitale a
Moldovei, Iașul.
Mihai Chirica
Primarul Municipiului IașI

7 • MUZEUL MUNICIPAL „REGINA MARIA”

Continuând tradiţia
culturală a Iaşului
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Hotărârea Consiliului Local Iaşi pentru înfiinţarea Muzeului Municipal Iaşi
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Muzeul Municipal Iași
O recuperare emblematică
Iașul a ocrotit și dăruit românilor un lung șir de
„transplantatori” de știință, artă, cultură și educație venite dinspre
Occident. De la Gheorghe Asachi la Iacob Cihac, liberalismul și
naturalismul au dominat lucrările renumitei Academii Mihăilene,
preluate de Societatea medical-naturalistă și, mai târziu, de
Liceul Național. Tendințele modernității europene se regăsesc
împlinite și adaptate în mișcare culturală ieșeană. Între acestea,
muzeul și muzeografia s-au afirmat de timpuriu. La revigorarea
muzeosofică a contribuit în mod exemplar grupul junimist, care
a patronat în casele primarului Pogor un adevărat curent cultural
național. Nu mai puțină influență a avut Școala de Belle Arte și
Pinacoteca patronată de aceasta, centre de acumulare și difuzare
largă a educației estetice stimulatoare pentru rafinarea de gust și
comportament societal.
Peste toate acestea și împreunându-le efectele, a
dominat în capitala moldavă un puternic curent de sorginte
istorică, având în centrul său ca animatori fuguri carismatice: A.D.
Xenopol, D. Onciul, Nicolae Iorga. Lor și îndemnurilor energice pe care le-au îndreptat
spre oficialități și obște, ca și pleiadă de valoroși emuli și susținători datorează Iașului
instituții emblematice de rang național.
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Muzeul Municipal înfiinţat în anul 1920, s-a stins pe fondul greutăţilor provocate
de Marea Criză, după mai bine de un deceniu, în anul 1942, primarul urbei, Constantin
Ionescu, îi scria istoricului Alexandru Lapedatu, preşedintele de atunci al Comisiunii
Monumentelor Istorice, următoarele cuvinte ,,cunoscând marele interes ce-l purtați
Iașului, atât ca bun român, cât și ca istoric al țării, ne regândim a vă ruga să binevoiți a ne
ajuta în organizarea unui muzeu al municipiului Iași (subl.n)”. Pentru edil și pentru ieșeni
,,este dureros, că în timp ce alte orașe mai mici ale Moldovei, ca: Fălticeni, Neamț, Tecuci
etc. își au muzeele lor, Iașul, capitală a Moldovei să fie lipsit de un atare muzeu”.
Citind acest demers în cheia unei nostalgii culturale, cu ceva vechime, a unui
primar şi a fruntașilor urbei, preocupați – deși era în toi un nou război, deci a unui timp
impropriu culturii - să ofere orașului-capitală oglinda istorică, care să-i preamărească
gloriosul trecut în fața unor încercate generații. Nu uităm să adăugăm aici o voce de
mare prestigiu juristul V. V. Pella, care dedica un Sonet lui Paul Verona, prin care la un alt
prag de încercare glosa astfel:
„Ce trist și melancolic pare Iașul,
Nimic nu vezi din gloria-i stăbună
Doar glasul clopotelor mai răsună
Și-n melodia lor – adoarme orașul.
De mult-sub teii cari port cunună
Iubiții visători – găsesc locașul,
Dar supărat, Cupidon copilașul
Sburând de-aici – nimic nu-i mai adună.
Teiul lui Eminescu – foșnind ușor
Evocă poetul – chemându-l cu dor
Orașul doarme sub stele și soare
Dar Iașii și acum sburând ca-n trecut strălucesc
Ninive și Troia chiar astăzi trăiesc
Un templu de glorie – în veci nu moare”.
Mitropolitul Moldovei Irineu, universitarii Paul Nicorescu, Ion Irimescu, Ioan
Gr. Botez, Ilie Minea, Iuliu Pascu, Ioan Chelariu, Petru Caraiman, în frunte cu primarul
au pledat și ei cu tărie pentru reînfiinţarea unui muzeu municipal, ca expresie culturală
individualizatoare a Capitalei Moldovei. În paralel, Pinacoteca ieșeană a reușit, încă din
vara anului 1939, să organizeze un nucleu de expunere etnografică, în casa Cuza (o
strană de la mănăstirea Neamț – de epocă ștefaniană -, o sabie de epocă, piese textile, în
total 7), prefațând ceea ce etnograful Ioan Chelcea va desăvârși peste trei ani. ,,Un muzeu
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etnografic” propriu-zis, al vieții și creațiunii artistice a țărănimii române, este așadar în
primul rând un așezământ de cultură democratică națională” pe care, „toate țările din
jurul nostru au un astfel de muzee ce oglindesc viața țăranilor, a culturii și civilizației lor
de milenii, ba chiar și celelalte provincii din cuprinsul țării noastre și-au realizat muzeele
lor, încă de mult timp.”. Până la urmă, intenţiile bune au fost umbrite de lipsa posibilităţilor
cauzate de război, iar reuşita a fost efemeră.
Renașterea muzeografică a Iașului s-a făcut cu mare greutate, cu numeroase
investiții și solicitări abia după anul 1950. Demersurile postbelice de refacere și de
modernizare asumate de o generație greu încercată, silită să se confrunte cu o nouă
formă politică, respectiv cu ideologie străină tradițiilor naționale n-au fost nici facile și
nici lipsite de eșecuri. Dar acea generației s-a dovedit capabilă să le înfrunte și să redea
orașului, prin instituții de cultură excepționale, faima de oraș al culturii. Arhitecți și istorici,
literați și artiști de seamă, ierarhi ai Bisericii și mari tehnicieni, au reușit în deceniile șase,
șapte din veacul trecut să adjudece lucrări magistrale pe seama Iașului. Și-au asociat
cu mult tact energiile administrației și dacă orașul a dobândit, recuperând, embleme
culturale, rezultatele le justifică laudele.
În noile împrejurări politice de după 1989, recuperarea și revalorizarea tradițiilor
urbane ieșene au primit numeroase impulsuri. Personalitatea distinctă și valoarea
identitară de neconfundat a capitalei Moldovei au repus în discuție reconstituirea
muzeului orașului ca un obiectiv cultural major. La acesta au venit în sprijin numeroase
energii, care s-au finalizat în anul 2018, de când reputației acesteia, i s-a adăugat și
instituția de memorie istorie: Muzeul municipal.
Tradiția muzeală privitor la instituția inițiată cu 8 decenii în urmă de profesorul
Gh. Ghibănescu pentru fondarea Muzeului și-a confirmat valoarea și trăinicia, restituind
deopotrivă un monument istoric și un tezaur patrimonial pe seama comunității, Iașul
primind o instituție veche înfățișată într-o formă nouă.
Promovând un binemeritat respect față de memoria Reginei Maria, Primăria
Iașului a așezat numele suveranei pe frontispiciul Muzeului Municipal, omagiind astfel
faptele glorioase ale acesteia, odată cu refacerea unei instituții centenare, găzduită de un
reprezentativ monument istoric, pe ai cărei inițiatori altruiști și patrioți îi cinstește, iată, în
mod exemplar.
Prof. univ. Dr. Ioan Opriş

12 • MUZEUL MUNICIPAL „REGINA MARIA”

De ce avem nevoie
de un muzeu al Oraşului?
Răspunsul la întrebara de ce are Iașul nevoie de un nou
muzeu îl dăm acum la moment aniversar.
Iașul, un oraș de elită, cu mari personalități și
monumente istorice ce stau mărturie și oglindesc trecutul,
trebuia să se impună pe scena culturală și academică prin
crearea unei punți vizibile către instituția înființată în urmă cu
un secol din inițiativa lui Gheorghe Ghibănescu.
Răspunsul este dat și de istoricii de renume ai Iașului
care, încă din 1980, au solicitat reînființarea muzeului Orașului,
muzeu care să împărtășească același scop cu înaintașul său,
acela de a descoperi și pune în valoare trecutul urbei Iașului.
La această necesitate a răspuns Primăria Municipiului
Iași alegând ca spațiu pentru viitorul muzeu casa vornicului
Burchi Zmeu monument istoric important pentru istoria orașului
susținând toate demersurile pentru implementarea proiectului
„Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului
Municipal Iaşi”.
Prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 191/2018
Muzeul Municipal și-a intrat în atribuții iar în anul 2019 a primit
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numele de „Regina Maria” cinstind asfel memoria suveranei care a alinat suferințe și a dat
speranțe în anii de restriște ai Marelui Război.
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași nu s-a mărginit doar la însușirea unui
nume și revendicarea simbolică a unei tradiții ci a urmărit ca prin efortul întregii echipe
alături de colaboratorii și susținătorii săi să identifice, să conserve şi să expună valori de
patrimoniu provenite din donații și achiziții, în scopul educării şi delectării publicului.
Concomitent cu aceasta, o altă preocupare a muzeului a fost activitatea de cercetare
a patrimoniului propriu rezultatele obținute împreună cu preocupările istoricilor,
lingviștilor, muzeografilor și tuturor celor pasionați de cunoașterea istoriei orașului Iași
să se regăsească înscrise în paginile revistei Ioan Neculce.Buletinul Muzeului Municipal
”Regina Maria”.
Prin demersurile făcute și acțiunile organizate pe diferite teme am dorit să
reflectăm într-o manieră succintă preocuparea clară pentru prezentarea prin mijloace
specifice a vieții istorice, culturale și sociale a orașului Iași de la începuturi și până în
prezent marcând astfel rolul deosebit de important ce îl prezintă astăzi muzeul în viaţa
contemporană a cetății.
Valorizarea memoriei urbane, a istoriei locale îndeosebi, cu ajutorul patrimoniul
aflat în gestiune proprie sau în custodie de la alte instituții, muzeul subliniază specificităţile
urbei şi demonstrează celor ce ne vizitează etapele de formare și dezvoltare a culturii și
arhitecturii ieșene. În acest sens, fiecare colecţie a muzeului aduce un spor de valoare,
mărește atractivitatea unui anume loc şi oferă argumente superioare pentru sentimente
comunitare deosebite consolidate în spiritul respectului față de istorie și înaintași.
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași ca principală instituţie culturală a orașului
atrage atenţia asupra trecerii timpului învățând din lecțiile trecutului stabilindu-și repere
novatoare care să prezinte întregul proces al evoluţiei Iașului din toate punctele de
vedere. Ţinând cont de toate aceste fenomene conjuncturale, Muzeul Municipal „Regina
Maria” Iași a trebuit să se adapteze rapid la provocările sociale apărute adaptând continuu
întreaga activitate la formele specifice vremurilor actuale.
În prezent, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, prin ceea ce reprezintă, se
află în competiție cu un număr mare de canale de informare şi mijloace de petrecere
a timpului liber. Prin urmare, pentru atragerea publicului pe vârste, categorii sociale
și pregătire profesională acesta și-a diversificat activitățile proprii, dar și cele de la
secțiile sale, Galeriile de Artă ale Municipiului Iași „Dan Hatmanu” și Galeriile „Dumitru
I. Grumăzescu”. În acest scop a fost realizat un calendar coerent și substanțial care, prin
manifestări cultural-științifice propuse, să fie reflectate preocupările unor personalități
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din lumea academică și culturală dar și o valorificare eficientă a valorilor de patrimoniu.
La nivelul actual de dezvoltare setea de cunoaştere a trecutului de către
vizitatori a fost satisfăcută prin calitatea, diversitatea și numărul mare de activități culturale
desfășurate în perioada 2018-2020, scopul Muzeului fiind acela de a contribui la aducerea
în memoria colectivă a evenimentelor importante legate de istoria locală și națională.
Dovada aprecierii acestor manifestări o constituie numărul mare de participanți.
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași nu și-a propus să fie un muzeu static ci
unul dinamic fapt pentru care a manifestat o preocupare deosebită privind problema
organizării activității expoziţionale. În acest domeniu a fost necesar găsirea modalităţilor
corecte din punct de vedere științific pentru prezentarea valorilor culturale care să ţină
pasul cu noile descoperiri în domeniu îmbinând în mod corect și atractiv clasicul cu
modernul.
În timpul scurt ce a trecut de la deschidere, Muzeului Municipal „Regina Maria”
Iași a cunoscut o evoluție ascendentă, câștigând în complexitate, atât din punct de
vedere al activității expoziționale cât și prin manifestările științifice de înaltă ținută la care
au participat personalități din mediul universitar și academic.
La finalul prezentării activității și a planurilor de viitor Muzeului Municipal
„Regina Maria” Iași demonstrează faptul că rolul său ca instituție culturală devine tot mai
important și se înscrie cu succes în galeria muzeelor din România.
Acum, la împlinirea unui secol de la înființarea primului Muzeu al Orașului
Iași de către Gheorghe Ghibănescu și valoroșii săi colaboratori, noi ce de azi, aflați în
slujba Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, facem o reverență pentru înaintași și ne
asumăm ca pe o datorie de onoare ducerea mai departe a memoriei istoriei orașului și
a personalităților sale.
Dr. Aurica Ichim
Manager Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași
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Foto aerian
Colectia
Florin Țugui
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Mihai L. Negruzzi (1873 –1958) a fost un general, scriitor,
memorialist
și om politic român, care a îndeplinit funcția de primar al
Comunei Iași în perioada 23 martie 1920 - august 1921
În timpul scurtului său mandat s-a implicat activ în viața
culturală ieșeană.
A aprobat și sprijinit înființarea Muzeului Orașului Iași.

Decizia de înfiinţare a Muzeului Municipal Iaşi (SJAN Iaşi)

Iaşi, 1 octombrie, 1920
Deciziune pentru formarea societăţii culturale „Muzeul oraşului Iaşi”
Art. 1. Se înfiinţează pe lângă Primăria Comunei Iaşi o societate cu caracter
istoricoarheologic, sub numele de „Muzeul oraşului Iaşi”.
Art. 2. Scopul acestei societăţi este:
a)
Să pună bazele unui Muzeu municipal al Iaşului.
b)	Să adune în acest scop tot felul de obiecte vechi de artă sau cu
însemnătate istoricăarheologică, veşminte de orice fel, icoane,
tablouri, monede, documente, inscripţiuni, cărţi (tipărite în Iaşi ori
relative la acest oraş), hărţi care privesc Iaşii sau Moldova.
c)
Să publice un buletin cu cuprins istorico-arheologic.
d)
Să trezească în public cultul trecutului.
e)
Să înfiinţeze o şcoală de paleografie şi epigrafie.
Art. 3. Societatea va fi subvenţionată de Primăria Comunei Iaşi. În acest scop
se vor înscrie anual în bugetul Comunei Iaşi sumele necesare.
Art. 4. Primăria va pune la dispoziţia societăţii una din sălile de la imobile ce
aparţin comunei, până ce va putea dispune de un local propriu.
Art. 5. Societatea se compune pentru întâia oară din 5 membri.
Art. 6. Membrii societăţii vor fi activi şi onorari.
Primarul Iaşilor va fi de drept Preşedintele de onoare al societăţii.
Art. 7. Societatea îşi va putea înmulţi membrii săi activi prin cooptare până
la numărul total de doisprezece.
Art. 8. Pentru constituire Primarul Iaşilor va invita prin adrese individuale pe
D-nii Bogdan N. A., Costăchescu Mihai, Ghibănescu Gh., Tafrali Orest
şi Zotta Sever, să intre în societate şi să constituie comitetul, care va
avea conducerea pe un period de zece ani, a Muzeului, a Bibliotecii
şi a Buletinului.
Art. 9. 
Societatea se va convoca pentru constituire îndată ce consiliul
comunal va aproba înfiinţarea ei.
Art. 10. Societatea va funcţiona pe baza statutelor alăturate.
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Anexa
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STATUTELE Societăţii istorico-arheologice
„Muzeul oraşului Iaşi”
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Se înfiinţează pe lângă Primăria Comunei Iaşi o societate cu caracter
istoricoarheologic, sub numele de „Muzeul oraşului Iaşi”.

II. SCOPUL SOCIETĂŢII
Art. 2. Scopul acestei societăţi este:
a)	A pune bazele unui muzeu municipal, care să cuprindă în el tot
ce priveşte trecutul istoric al oraşului Iaşi, cum şi al Moldovei astăzi
întregite.
b)	A se aduna în acest scop tot felul de obiecte vechi de artă, având o
însemnătate istorică ori arheologică, veşminte de orice fel, icoane,
tablouri, monede, documente, inscripţiuni, cărţi (tipărite în Iaşi ori
relative la acest oraş) hărţi care privesc Iaşul sau Moldova.
c)	Să publice pe fiecare an un Buletin al societăţii, care să cuprindă
studii istoricoarheologice cu privire la Iaşi şi Moldova, documente de
proprietate urbană, inscripţii de pe monumente şu morminte, cum şi
orice act cu privire la oameni şi lucruri, ce vorbesc de oraşul şi judeţul
Iaşi, în vechile sale limite.
d)	A face o întinsă propagandă prin conferinţe publice, prin respectul şi
cultul trecutului nostru naţional, cultural şi artistic.
e)	A înfiinţa o şcoală de paleografie şi epigrafie, pentru nevoile culturale
ale acelora, care doresc a se instrui şi a cunoaşte prin ei înşişi comorile
trecutului nostru cultural.

III.

FONDURILE SOCIETĂŢII

Art. 3. Pentru buna funcţionare a societăţii, Primăria Comunei va acorda
subvenţiuni, înscriind în acest scop anual în bugetul comunii sumele
necesare.
Art. 4. Societatea îşi va putea spori fondurile sale, prin tot felul de ofrande şi
donaţiuni, din venitul rezultat din schimburile de decalcuri şi obiecte
duble, cum şi din vânzarea buletinului.
Art. 5. Orice economii rezultate la finele anului din sumele prevăzute în
buget vor constitui un fond de rezervă, care se va raporta la exerciţiul
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anului următor, pentru continuarea îmbunătăţirilor de adus Muzeului
Bibliotecii şi Buletinului.

IV.

LOCALUL SOCIETĂŢII

Art. 6. Primăria Com. Iaşi va pune la dispoziţia Societăţii una din salele de
la imobilele ce-i aparţin, până ce se va putea dispune de un local
propriu.

V.

MUZEUL MUNICIPAL

Art. 7. Societatea îşi are ca primă datorie de a pune bazele unui muzeu
municipal. În acest scop Primăria Com. Iaşi va încredinţa societăţii
tot ceea ce are ca obiect de artă, tablouri, hărţi istorice, documente,
pietre cu inscripţii etc., ca să formeze primul material al muzeului.
Art. 8. Societatea va lua în păstrare şi arhiva veche a eforiei orăşeneşti pentru
a-i sluji la studiile ce se vor face asupra Iaşilor.
Art. 9. 
Funcţionarea Muzeului, cum şi personalul administrativ, ce va
necesita, se va fixa ulterior, prin un regulament al muzeului, îndată
ce el va lua fiinţă. Conservatorul Muzeului va fi unul din membrii
comitetului.

VI.

BIBLIOTECA

Art. 10. Biblioteca va forma o secţiune a muzeului şi va face parte integrantă
din muzeu. Biblioteca va cuprinde în primul loc cărţile tipărite în Iaşi,
periodicele, cum şi acele cărţi, care vorbesc de Iaşi şi de Moldova.
În acest scop Primăria Comunei Iaşi va pune la dispoziţia societăţii biblioteca
sa ocazională, pentru a sluji ca prim material al bibliotecii.
Regulamentele de administrare al muzeului va cuprinde şi funcţionarea
bibliotecii.

VII. BULETINUL
Art. 11. Societatea va publica un Buletin al Muzeului.
Buletinul va cuprinde până la 500 de pagini anual. In buletin se vor
publica în primul loc orice act de proprietate, care priveşte Iaşii, apoi inscripţii de pe
morminte, clopote, acte ale bisericilor din Iaşi; va cuprinde şi vederi fotografice ale
monumentelor din Iaşi, fototipii, planşe, hărţi.
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VIII. FORMAREA SOCIETĂŢII
Art. 12. Societatea se compune din membri activi şi onorari.
a)	Membrii activi sunt în număr de 12. Ei se vor alege prin cooptare
de membrii comitetului, acum instituit, dintre persoanele care au
publicat lucrări istorice, cu referinţă la trecutul ţării noastre şi a Iaşilor
în special.
b)	Pot fi membri onorari orice persoană care poartă un vădit interes
cercetărilor istorice, ori au donat societăţii pentru muzeu şi bibliotecă
obiecte vechi de mare valoare.
Numărul membrilor onorari e nelimitat. Pot fi primite ca membre onorare
şi doamne.

IX. COMITETUL SOCIETĂŢII
Art.13. Societatea este condusă de un comitet compus din 5 membri.
Pentru aceasta întâia dată comitetul este compus din cele 5 persoane
numite prin adrese individuale de către primarul Iaşilor.
Durata atribuţiilor acestui comitet se fixează la 10 ani. Pe viitor membrii
societăţii îşi vor alege comitetul din sânul lor.
Art. 14. Comitetul îşi alege un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar, un
conservator al muzeului şi un casier.
Art. 15. Primarul Iaşilor este de drept preşedintele de onoare al societăţii.
El prezidează adunările solemne ale societăţii, se interesează de
mersul societăţii şi este sprijinitorul societăţii pe lângă consiliul
comunal, în ceea ce priveşte acordarea fondurilor necesare anuale.
Art. 16. 
Preşedintele activ convoacă pe membrii societăţii la şedinţele
ordinare şi extraordinare. El conduce mişcarea fondurilor şi dă
aprobarea sa la orice cerere de achiziţie pentru muzeu şi bibliotecă.
Secretarul are în sarcina sa ţinerea scriptelor societăţii, cum şi inventarul de
averea muzeului şi bibliotecii.
Casierul va fi ajutat de un contabil. Primarul Iaşului va da delegaţie unui
funcţionar din direcţia contabilităţii să îndeplinească şi funcţiunea de contabil a
societăţii.
Casierul va prezenta contabilului spre descărcare parţială la fiecare trei
luni un cont de gestiune, iar pentru descărcarea generală la fiecare sfârşit de an.
Descărcarea generală se va da potrivit legii de organizare comunală.
Art. 17. Comitetul cercului îşi păstrează toată iniţiativa în ceea ce priveşte
conducerea tehnică a societăţii.
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Preşedintele de onoare al societăţii stabileşte legătura între societate şi
consiliul comunal.

X. ŞEDINŢELE SOCIETĂŢII
Art. 18. Membrii societăţii vor ţinea câte două şedinţe pe lună, pentru a
discuta chestiunile cu privire la muzeu, la bibliotecă şi la apariţia
regulată a Buletinului.
Comitetul va îngriji de materialul ce se va publica în Buletin, va inventaria
şi cataloga tot ce intră în muzeu şi în bibliotecă; va întocmi fişele trebuitoare; va
lua măsuri pentru decalcarea inscripţiunilor; va stabili schimburi cu alte societăţi
culturale de pe decalcuri şi obiecte în dublu exemplar, va fixa plata de redactare şi
imprimare a Buletinului, va dispune de buna şi folositoarea întrebuinţare a fondurilor
societăţii şi a fondului de rezervă alocat în sporirea depozitelor sale din muzeu şi
bibliotecă, cum şi în perfecţionarea tehnică a Buletinului.
Art. 19. Membrii activi vor primi o indemnizaţie, pentru şedinţele la care
au luat parte în mod efectiv. În acest scop se va ţine de secretarul
comitetului o condică de convocări şi procese-verbale, în care se
vor trece toate cele discutate şi aduse în şedinţă. Preşedintele face
controlul prezenţei membrilor la şedinţe.

DISPOZIŢII TRANZITORII
Art. 20. Societatea se va constitui, imediat ce consiliul comunal va vota
statutele de faţă, cu dispoziţiunile generale cuprinse în decizie.
Iaşi, anul 1920. Octombrie 1
s. Gh. Ghibănescu
s. Sever Zotta

s. N. A. Bogdan
s. M. Costăchescu s. O. Tafrali
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Primul sigiliu al Muzeului Municipal
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Întemeietorii muzeului

SJAN Iași

Primul Muzeu al Orașului Iaşi a fost înfiinţat în anul 1920 la iniţiativa
istoricului Gheorghe Ghibănescu. A funcţionat până în anul 1931 într-o clădire
anexă din incinta mănăstirii Golia, clădire care astăzi nu se mai păstrează. Alături
de Gheorghe Gibănescu, la fondarea și creșterea primului muzeu au trudit Mihai
Costăchescu, N.A. Bogdan, Sever Zotta și Orest Tafralli.
Gheorghe Ghibănescu s-a născut la 1 octombrie
1864 în satul Gugeşti, judeţul Vaslui.
A urmat cursurile primare şi liceale la Seminarul
din Huşi şi Socola, apoi a absolvit Facultatea de
Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.
A fost profesor la Bârlad iar după venirea sa în Iași a
intrat în corpul profesoral al Şcolii Normale „Vasile
Lupu” din Iaşi.
În calitate de om politic a fost membru al
Partidului Conservator Democrat, deputat și
senator în repetate rânduri.
A fost istoric, genealogist și filolog roman,
membru corespondent al Academiei Române din
anul 1905. Gheorghe Ghibănescu a avut prilejul
să întreprindă o adevărată operă de culegere a
documentelor, originale sau copii, operă pe care, nimeni până la el, nu a făcut-o în
măsura aceasta. Eforturile sale s-au concretizat în realizarea unei colecţii impresionante
de documente şi cărţi, pe care le-a valorificat, în cea mai mare parte.
Documentele descoperite le-a publicat în cele trei volume (XVIII, XXIII, şi XXIV) din
Uricariul lui Theodor Codrescu, 25 de volume din Surete şi izvoade, 12 volume de
Ispisoace şi zapise, precum şi în cele nouă volume ale buletinului „Ioan Neculce”, trei
volume de „Arhiva Muzeului Municipal Iaşi”. Numeroase articole au fost tipărite în
revistele „Teodor Codrescu”, „Revista genealogică” şi „Arhiva”.
Meritul lui Gheorghe Ghibănescu nu constă doar în publicarea, în întregime, a mii de
documente, ci şi în întregirea fondului arhivistic naţional. Sute de documente în copii
sau în original şi publicaţii de tot felul, ce au fost adunate cu multe sacrificii în colecţia
sa personală, au ajuns în timpul vieţii dar, mai ales, după moarte, în arhivele unor
importante edificii de cultură din ţară.
S-a stins din viaţă la 6 iunie 1936 la Iaşi.

Cererea lui Gheorgher Ghibănescu de înfiinţare
a unui muzeu al Oraşului Iaşi
(SJAN Iaşi)
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Nicolai Andriescu-Bogdan, (1858 - 1939) a fost un istoric
și scriitor român, mai cunoscut sub pseudonimul de N. A.
Bogdan.
La propunerea primarului Constantin B. Pennescu
(1901-1904), N. A. Bogdan a redactat și tipărit în anul 1904,
într-un interval de numai patru
luni, lucrarea monografică
Orașul Iași - odinioară și astăzi,
considerată a fi opera capitală a
vieții sale. Această lucrare a fost
reeditată în 1913 sub titlul de
Orașul Iași - Monografie istorică și
socială ilustrată.

Traian Ichim
Primul custode gestionar al Muzeului Orașului Iași

SJAN Iași

SJAN Iași
SJAN Iași

Sever Ioan Zotta, născut Sever Ritter von Zotta
(1874-1943) a fost arhivar, genealogist, istoric și publicist
român precum și membru corespondent (1919) al
Academiei Române. În 1920, împreună cu istoricul
Gheorghe Ghibănescu au înființat Muzeul Orașului Iași.
Sub egida Muzeului Orașului Iași, în luna octombrie a
aceluiași an a început să apară la Iași revista Ioan Neculce
în care se tipăreau studii și documente elaborate de
el, G. Ghibănescu, Teodor Burada, Nicolai AndriescuBogdan. În revista Ioan Neculce, în toate numerele care
au apărut între 1921-1933, Sever Zotta a publicat studii și
comunicări despre trecutul Iașiului, între care se remarcă
interesantul studiu istoric despre mănăstirea Golia. În
afară de revista Ioan Neculce, Sever Zotta a colaborat
la diferite publicații cu caracter istoric: la Arhiva, Revista
istorică, Revista arhivelor, Convorbiri literare, Arhiva românească, precum și la unele
ziare: Evenimentul, Opinia, Neamul românesc.

35 • MUZEUL MUNICIPAL „REGINA MARIA”

SJAN Iași

Orest Tafrali (1876 -1937) a fost istoric
român, membru corespondent (1936)
al Academiei Române.
Secretar al Muzeului Național
de Antichități (1904-1905); profesor de
limbi clasice la Colegiul„Sf. Sava”(1905-1906); lector de limba română
la École des Langues Orientales din Paris (1912-1913); profesor la
Catedra de Arheologie și Antichități a Universității din Iași (din 1913).
Orest Tafrali a fost fondator al revistei Arta și arheologia (1927).
Membru corespondent al Academiei Române (1936);
membru de onoare al Societății Numismatice Române; membru
al Academiei din Atena; membru al Institutului Arheologic
din Sofia; membru corespondent al
Institutului „Kondakov” din Praga.

Alexandru D. Atanasiu
Publicist, pictor, profesor. A deţinut funcţia de custode al
Pinacotecii din Iaşi şi secretar al Şcolii de Arte Frumoase în
perioada 1894-1900. Începând cu februarie 1921 este numit
membru în Comitetul Muzeului Orașului Iași în urma demisiei
istoricului Orest Tafrali.

SJAN Iași

SJAN Iași

Mihai Costăchescu (1884-1953), a fost un istoric și
folclorist român, membru corespondent (din 1939)
al Academiei Române. secretar al Societăţii IstoricoArheologice a Muzeului Municipal Iaşi (1920-1930). A
colaborat la numeroase publicaţii ale vremii: Buletinul
Muzeului Municipal Iaşi, Ion Neculce, Anuarul Liceului
„Naţional” Iaşi, Moldova etc. Din 1949 a fost cercetător la
Secţia de Istorie Medievală a Institutului de Etnografie şi
Folclor din Iaşi;

Primul număr al Buletinului Muzeului Municipal

Continuitate
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La ceas aniversar
Atunci când o instituție de cultură devine centenară, bucuria celebrării este
împărtășită nu doar de suratele sale și elitele culturale care-i recunosc și confirmă valoarea
ci, în mod firesc, de întreaga comunitate care o găzduiește. Dacă este vorba despre un
muzeu centenar, bucuria este cu atât mai mare, cu cât acesta reflectă o dimensiune a
unei identități istorice și civilizațional-culturale care-i reflectă contribuția la patrimoniul
cultural regional, național sau, de ce nu, mondial. În cazul Muzeului Municipal ”Regina
Maria”, muzeu renăscut asemenea păsării Phoenix, momentul centenarului este o
reconfirmare necesară a unui loc al memoriei comunității ieșene, obște care a marcat în
mod seminal destinul națiunii române și a adus urbei, de-a lungul mai multor generații,
îndreptățita titulatura de ”capitală culturală”, ”oraș regal” sau ”capitală istorică”. În jocul
subtil și adesea tensionat dintre memorie, istorie și uitare, muzeul, loc de intersecție al
acestora, reprezintă dovada vie a modului în care memoria socială a unei comunității
funcționează și este prelungirea organică a unor rădăcini care dau identitate, reziliență și
forță într-o lume care marcheză un stadiu cinematic accentuat al evoluțiilor sale.
Când acum o duzină de ani, în 2008, am insistat profitând de aniversarea a
șase secole de la atestarea documentară externă a orașului asupra necesității reînființării
unui muzeu al urbei noastre am întâlnit deopotrivă entuziaști susținători ai ideii, după
cum și oameni apatici și indiferenți în fața acestei inițiative. Am realizat atunci că un
asemenea proiect trebuie asumat și promovat cu orice preț și am transformat acest
obiectiv în unul personal, angajându-mă în competiția politică pentru ocuparea unui
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loc în rândul consilierilor municipali, lucru care a facilitat concretizarea unui proiect de
suflet al meu și al multor oameni trăitori în acest oraș. Am asistat cu satisfacție la fiecare
pas care a dus la consacrarea Muzeului Municipal ”Regina Maria” în calitate de ”muzeu
cu patalama”, am fost mereu alături de edilii locali și de conducerea acestei instituții cu
gândul și cu fapta, am considerat și cred în continuare că un muzeu municipal este
cartea de vizită fundamentală a unei comunității, care trebuie înțeleasă nu doar după
ritmul său cotidian supus conjuncturilor, ci și în dimensiunea sa diacronică, cea care îi dă,
în fond, prestanță și strălucire, specificitate și unicitatea unui contur limpede într-o lume
a forțelor uniformizatoare apatride și anistorice.
La moment aniversar se cuvine să ne îndreptăm cu toții gândul, făcând o
reverență în fața trecutului și privind cu încredere în viitor, la o instituție care epitomizează
ceea ce este relevant pentru noi din evoluția pe scara istoriei a comunității în care ne
aflăm și pe care o iubim. Nu pot conchide decât rostind cu acest prilej: Vivat, Crescat,
Floreat!
Prof. Dr. Cătălin Turliuc
Academia Română – Filiala Iași
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Gânduri la aniversare
Acum o sută de ani, într-un Iași care încă nu își revenise de pe urma Marelui
Război – când redevenise vremelnic capitală a țării –, un grup de intelectuali, mari iubitori
ai trecutului orașului de la poalele Copoului, gândea și punea în practică înființarea unui
Muzeu de istorie dedicat acestei urbe. Gheorghe Ghibănescu, alături de Orest Tafrali,
Sever Zotta, N. A. Bogdan și Mihai Costăchescu, înființa Muzeul Municipal al Iașilor. Locul
care găzduia acest muzeu avea semnificații istorice, de vreme ce vorbim de o clădire
din curtea mănăstirii Golia, al cărei trecut se leagă indisolubil de cel al orașului. Vechea
capitală a Moldovei merita un asemenea lăcaș de istorie și cultură și vremurile păreau
favorabile. S-au adunat aici colecții strânse cu trudă de cei care au avut în grijă mai
înainte Academia Mihăileană și Cabinetul de Istorie Naturală de la Societatea de Medici
Naturaliști, iar Primăria a pus și ea umărul, prin câteva donații.
Dar timpurile s-au schimbat destul de repede, a venit marea criză economică,
apoi istoria nu a mai avut răbdare și un nou mare război s-a abătut asupra continentului,
după care s-a instaurat regimul comunist. Altele au fost prioritățile, astfel că un muzeu al
orașului nu și-a mai găsit locul în peisajul cultural ieșean. Au trecut decenii, țara a intrat
într-o altă epocă, dar gândul reînvierii Muzeului Municipal nu a dispărut. Reînființarea
acestuia după 2012 se datorează, ca un arc peste timp, unui alt grup de inimoși iubitori
ai trecutului orașului, astfel că anul 2020 ne găsește, la moment aniversar, cu un Muzeu
nou, într-o clădire veche, dar frumos restaurată – Casa Burchi-Zmeu. Ca și acum 100 de
ani, sprijinul Primăriei a fost hotărâtor, astfel că iubitorii orașului pot veni la Muzeu să
vadă frânturi relevante din Iașii de odinioară, strânse și puse în valoare de cei care fac
să funcționeze acest frumos lăcaș de istorie și cultură. Nu putem decât spera că Muzeul
de acum va avea o viață mult mai lungă decât instituția pe care o urmează simbolic și a
cărei înființare acum 100 de ani o aniversăm într-un an special, 2020.
Prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan,
Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

„Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iaşi” a făcut parte din primul
meu bagaj de lecturi istorice. Pe la 13 ani, am descoperit tomurile acestei publicaţii în
podul casei noastre din Fălticeni, unde biblioteca bunicului meu se refugiase din calea
năvalei chiriaşilor impuşi de autorităţile locale în „spaţiul locativ” care-i fusese rezervat. Leam dezgropat (împreună cu volumele documentelor lui Mihai Costăchescu şi Gheorghe
Ghibănescu, dar şi cu „Arhiva Genealogică” a lui Sever Zotta) din lăzile în care tatăl meu, silit
să elibereze o cameră „capturată” de un chiriaş, le adăpostise cu un deceniu mai înainte.
Le-am coborât – sub privirile îngrijorate ale mamei mele – în spaţiul nostru de locuit, şi
aşa destul de înghesuit, şi le-am avut la căpătâi, pe mica mea masă de lucru, luni în şir.
Nu aveam, în 1961-1962, pe cine să întreb despre persoanele care purtaseră acele nume,
doar despre „cavalerul de Zotta” o rudă mai îndepărtată mi-a putut oferi puţine amănunte
relative la tragicul său sfârşit. Mi-am cules, deci, informaţiile citind tomurile aduse din pod.
Ceea ce, în cuprinsul revistei, se numea – după modelul Analelor Academiei Române –
Partea administrativă şi dezbaterile îmi apărea, alături de mulţimea documentelor, mai vie
şi mai interesantă decât studiile propriu-zise.
Aşa am ajuns să aflu despre societatea constituită la Iaşi în toamna anului 1920,
din iniţiativa lui Gheorghe Ghibănescu, secondat de Mihai Costăchescu, de Sever Zotta, de
N. A. Bogdan şi, iniţial, de O. Tafrali. Numele societăţii istorico-arheologice –„Muzeul Oraşului
Iaşi” – îi definea cu claritate şi ţelul: ea urmărea înfiinţarea unei asemenea instituţii, socotind
că acest oraş („Iaşul tuturor Unirilor”, cum îi va spune Sever Zotta) era îndreptăţit să-şi adune
amintirile pentru cunoaşterea lor cât mai largă. Adiacent, o revistă trebuia să pună ritmic
în circulaţie studii şi documente cu privire la trecutul Iaşilor. Din unirea acestor năzuinţe,
cu sprijinul necondiţionat al Primăriei, anul 1921 a adus atât organizarea muzeului, cât şi
publicarea primei fascicule a revistei cu titlul pomenit la început.
Am descins în Iaşi pentru prima oară în 1964, la invitaţia rudelor mele care locuiau
lângă casa Burada şi peste drum de biserica Sf. Ioan a lui vodă Barnovschi. Veneam cu capul
plin de visuri ca să caut urmele ilustrelor treceri. Am rămas cu visurile… Biserica logofătului
Tăutu din 1492 ? Nu se ştia nimic despre ea: mi-a fost indicată biserica Bunavestire, ctitorie
a unui membru al aceleiaşi familii (după decenii, am ajuns să dovedesc că acea biserică
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Muzeul Municipal.
Un centenar
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nici nu a existat decât în interpretările fanteziste ale unor cercetători). Biserica Albă, ridicată
de Anastasia doamna lui Duca vodă pe locul unde ar fi fost şi casele strămoşului Vasile
Gorovei ? Am fost îndreptat spre biserica omonimă din zona străzii Elena Doamna. Muzeul
Municipal din incinta Mănăstirii Golia ? Era desfiinţat demult, după cum mi-au explicat
arhiviştii Gheorghe Ungureanu şi Constantin Turcu. Am întrebat de obiectele adunate şi de
documentele care-i fuseseră dăruite (şi dintre care unele mă interesau şi speram să le văd).
Nimic: toată truda oamenilor se împrăştiase, împărţită între diverse alte instituţii. M-am
întors la Fălticeni apăsat de tristeţe. Nu puteam bănui că în puţină vreme însuşi muzeul
acestui oraş, închegat şi el prin strădaniile unor oameni devotaţi binelui public şi îmbogăţit
prin importante donaţii de obiecte şi documente, avea să cadă pradă unei mentalităţi
hrăpăreţe şi distructive…
Peste ani, pe când lucram la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”,
mi-am spus că poate momentul ar fi potrivit pentru a îndemna la refacerea Muzeul
Municipiului Iaşi. Colaborator statornic, pe vremea aceea, al emisiunii de istorie de la Radio
Iaşi, am folosit, o dată (pe la mijlocul anilor ’80, cred) cele cinci minute care îmi reveneau
pentru a împărtăşi ascultătorilor acest gând. În chip neaşteptat, gândul împărtăşit pe calea
undelor a avut oarecare efect: pe lângă felicitări şi încurajări de la feluriţi ascultători, mi s-a
transmis şi interesul autorităţilor „competente” pentru o tentativă de realizare a lui. După
un timp, mi s-a transmis că se identificase chiar şi un imobil pentru eventuala amenajare
a Muzeului: Palatul pionierilor de la capătul de jos al Copoului, fostă casă cantacuzinească,
plină ea însăşi de istorie. Pe urmă … pe urmă nu s-a mai auzit nimic. Textul citit atunci se
mai păstrează, probabil, într-una dintre cutiile în care s-au înghesuit lucrurile cu care, într-o
iarnă, a trebuit să plec de la Institutul „A. D. Xenopol”.
A fost o bucurie să văd reapariţia Buletinului „Ioan Neculce” în 1995, un prim pas
pentru recuperarea unui trecut care nu merită nici uitat, nici abandonat. După încă un bun
număr de ani, biruind greutăţi de tot felul, gândul celor care acum un secol slujeau binele
public şi-a făcut din nou un loc în peisajul cultural al oraşului: Muzeul Municipal (purtând
acum numele Reginei Maria) a redevenit o realitate.
Întemeietorii de acum un secol şi reîntemeietorii de azi pot spune, împreună cu
Miron Costin, Biruit-au gândul !
Ştefan S. Gorovei
Iaşi, 18 octombrie 2020
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100 de ani şi ecourile
unui program
În urmă cu un secol, un grup restrâns de entuziaşti aveau să-şi vadă, după
îndelungate zbateri, dusă la bun sfârşit împlinirea unei dorinţe mai vechi, înfiinţarea
Muzeului Municipal ca „muzeu istorico-arheologic”, instituţie menită să adune un
patrimoniu reprezentativ pentru trecutul oraşului Iaşi. Că apariţia muzeului din anul
1920 nu a fost rodul unei simple formalităţi administrative, sau a unei vremelnice hotărâri
politice, ci fructificarea unor doleanţe îndelung clamate şi temeinic justificate, o arată
fie şi faptul că într-un memoriu adresat la începutul anului 1919 regelui Ferdinand, la
sfârşitul căruia se regăsesc câteva mii de semnături ale ieşenilor, printre care le aflăm şi pe
cele ale fondatorilor Muzeului Municipal, între cerinţe se regăseşte crearea unui muzeu
arheologic, istoric şi etnografic şi înnoirea aceluia mai vechi de istorie naturală. Aşadar,
întemeietorii, în frunte cu Gh. Ghibănescu, porneau la drum cu un program îndelung şi
atent gândit, chiar dacă el s-a dovedit a fi până la urmă prea optimist pentru condiţiile
din anii ‘20 ai secolului trecut, Muzeul Municipal neputând supravieţui mai mult de un
deceniu.
Dispariţia nu a fost însă totală, pe fondul economic nociv al unei mari crize
economice, s-a închis o instituţie, dar a rămas în urmă un nume, un program şi câteva
numere dintr-o revistă, intitulată „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal”. Dacă
patrimoniul s-a risipit odată cu desfiinţarea, dovada materială a existenţei Muzeului
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Municipal a continuat să fie, pentru generaţii întregi de istorici şi iubitori ai trecutului
oraşului Iaşi, publicaţia a cărei temeinicie a fost dată de conţinutul ei, aceea fiind cea mai
durabilă moştenire lăsată de primul muzeu municipal ieşean. Urmărirea îndeaproape, în
toate numerele revistei, a obiectivului aducerii la lumină a dovezilor istorice a garantat
păstrarea valorii ştiinţifice a publicației, chiar şi după aproape 100 de ani de la tipărirea
primului număr. Din păcate, aşa cum s-a întâmplat şi cu muzeul, existenţa seriei s-a
întrerupt, ajungând să fie tipărite doar nouă fascicole.
În prezent, după reînfiinţarea Muzeului Municipal căruia i s-a dat şi numele de
„Regina Maria”, s-a pus în discuţie, în mod firesc, retipărirea revistei la locul de obârşie, şi
revenirea la numele şi scopul dintâi, acelea formulate în urmă cu un secol. Descoperirea
trecutului oraşului Iaşi şi a împrejurimilor sale, prin cercetări ale istoricilor, lingviştilor,
muzeografilor şi a altor pasionaţi de cunoaşterea istoriei locale; descoperirea, publicarea
şi interpretarea surselor arheologice şi scrise; prezentarea activităţii muzeistice, prin
enumerarea şi descrierea manifestărilor organizate de Muzeul Municipal, sau a acelora la
care va fi partener; înscrierea în sumar a unei rubrici a donaţiilor şi achiziţiilor, ca o probă
continuă a interesului şi a surselor prin care muzeul tinde să-şi creeze şi să-şi îmbogăţească
un patrimoniu reprezentativ pentru tematica sa, la care se adaugă o rubrică de critică
istoriografică, de note şi recenzii, mai ales ale unor apariţii editoriale având ca subiect
oraşul Iaşi, toate aceste puncte reprezintă preluări şi adaptări ale programului ştiinţific
din urmă cu 100 de ani.
Acesta este un program instituţional şi publicistic care şi-a dovedit viabilitatea,
garantând, dacă va fi urmat cu înţelepciune şi stăruinţă, succesul actualei echipe, a
noului Muzeu Municipal ieşean.
Dr. MARIUS CHELCU, cercetător ştiinţific II
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Iaşi
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Istoria unui nou muzeu
Iașul – considerat un muzeu în aer liber își reîntregește salba de edificii culturale
printr-o perlă uitată dar readusă în actualitate: Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași .
În perioada 2013-2015, Primăria Municipiului Iaşi a restaurat casa vornicului
Burchi-Zmeu cu scopul de a o transforma într-un edificiu simbol pentru spaţiul cultural
ieşean, reluând tradiţia unui
muzeu al oraşului, abandonată în
perioada interbelică. Casa BurchiZmeu, transformată astăzi în sediul
Muzeului Municipal, a fost construită
la începutul secolului al XIX-lea în
inima oraşului vechi. De-a lungul
existenţei sale bicentenare, clădirea
a avut o importanţă semnificativă
pentru istoria locală. Menţionăm
că în perioada 1880-1893 aici au
funcţionat Arhivele Statului Iaşi şi că
după Marele Război, Olga Sturdza,
marele filantrop, ocrotitoare a
năpăstuiţilor sorţii şi ai războiului,
confidentă a Reginei Maria, a
cumpărat imobilul în 1919 pentru

Contract Olga Sturdza (SJAN Iaşi)
Societatea Orfanilor de Război. Din 1920 clădirea va aparţine Jandarmeriei Iaşi. Începând
cu 2 august 1940 în imobil va funcționa Institutul de Surdo-Muți.După al doilea război
mondial clădirea a intrat în proprietatea Primăriei Iaşi, spaţiul fiind atribuit pentru
funcţionarea mai multor instituţii, asociaţii şi fundaţii. După restaurarea amintită, din anul
2016, imobilul a devenit sediul Muzeului Municipal „Regina Maria”.
Aşadar, Casa Burchi-Zmeu din Iaşi, situată pe strada Zmeu nr. 3, este o clădire
veche cu parter şi etaj, monument istoric (cod LMI 2004: IS-II-m-B-04096), unul din
puţinele edificii civile care dau mărturie despre trecutul arhitectonic al oraşului de la

Registrul corpului de jandarmi (Muzeul de Istorie al Moldovei – Iaşi)
începuturile modernităţii. Punând împreună informaţiile referitoare la familia boierească
Zmeu cu momente mai puţin faste din trecutul oraşului, se poate aprecia că, în mare
parte, forma pe care o păstrează astăzi clădirea datează de după un incendiu care s-a
produs în anul 1827 şi care a distrus atunci o mare parte a oraşului. Dezastrul a pornit
tocmai de la casele boierului Ilie Burchi-Zmeu, situate în zona actualului bloc Tarom.
După paguba suferită, Ilie Burchi, ca toţi locuitorii care au supravieţuit în urma catastrofei,
a fost nevoit să-şi afle o altă locuinţă. Se pare că el a optat atunci nu pentru refacerea
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Casa Burchi Zmeu, 1920
caselor distruse de incendiu, ci pentru transformarea unor case situate în cealaltă parte
a oraşului, pe locul din vecinătatea Mănăstirii Sf. Ioan Zlataust.
Paharnicul Constantin Sion, căruia îi datorăm, prin a sa Arhondologie, ştiinţa
despre originea multora dintre familiile boiereşti moldovene de la mijlocul secolului al
XIX-lea, nota că familia Zmeu, care şi-a luat numele de Burchi, avea obârşie ţărănească,
din satul Pătrăşcani, de la ţinutul Bacău. Înaintaşul lui Ilie Burchi s-ar fi aflat în serviciul
vistiernicului Iordache Rosetti-Roznovanu, dobândind în timpul domniei lui Scarlat
Calimachi (1812-1819), un mic rang de boierie, acela de căminar. Cât despre Ilie Burchi,
el a fost înălţat la rangul de „spătar” în domnia primului domn pământean, Ioniţă Sandu
Sturdza (1822-1828). Următorul domn, Mihail Sturdza (1834-1849) l-a făcut pe Ilie Burchi
„postelnic” (1843) şi apoi chiar „vornic” (1848), dovedind prin această ascensiune calităţile
pe care el le avea în aparatul administrativ.
Două spiţe de neam ale familiei Burchi au fost publicate recent de Mihai Dim.
Sturdza . Ilie Burchi a fost căsătorit de două ori. Prima soţie a fost Casandra, cu care a
avut două fiice: Zoiţa, şi Elena, iar a doua căsătorie a avut-o cu Elena, fiica lui Constantin
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Racoviţă, cu care a avut trei copii: Nicolae
(1815-1891), Alexandru (1818-1870) şi
Maria Burchi. Ilie Burchi şi cea de-a doua
soţie, Elena Racoviţă, precum şi fiul lor,
Alexandru Burchi, au fost înmormântaţi
la biserica Sf. Ioan Zlataust, păstrându-se
piatra funerară cu următoarea inscripţie cu
text versficat: „Trecuţi din viaţă la eternitate/
Zac sub această piatră tată, mamă, frate,/
Ce’n grele suspinuri şi nemângâiaţi/ Au
lăsat pe undi fii şi a lor fraţi./ Dar totul se uită,
nimic nu rămâne,/ La omu după moarte
slava ş-a lui nume,/ Corpul în cenuşă, viaţa
ca o floare,/ Se trec în neanturi, ca fumul
dispare”. Înmormântarea lui Ilie BurchiZmeu, a soţiei şi fiului la Mănăstirea Sfântul
Ioan Zlataust le arată nu doar calitatea de
enoriaşi, dată de locuirea în casa din vecinătatea bisericii, dar şi pe aceea de importanţi
miluitori ai vechiului aşezământ bisericesc.

Biserica
Sf. Ioan Zlataust

Piatra de Mormânt
a familiei Burchi

Fragment Plan topografic 1819, Giuseppe Bayardi

Planul topografic al oraşului Iaşi din anul 1819, întocmit de către inginerul
italian Giuseppe Bayardi, este primul cunoscut ca fiind alcătuit nu în timpul vreunei
ocupaţii străine, ci din necesitatea şi voinţa autorităţilor locale. Astăzi planul lui Bayardi
se mai păstrează în copii, o astfel de reproducere, executată la începutul secolului XX,
aflându-se la Arhivele din Iaşi.
Aici redăm o decupare din respectivul plan, care cuprinde incinta Mănăstirii Sf.
Ioan Zlataust, notată cu cifra 34, precum şi clădirile învecinate.

Fragment Planul orașului Iași 1844, Joseph Raschek
Următoarea mărturie cartografică o aflăm din planul inginerului Joseph
Raschek, arhitect al oraşului, alcătuit în anul 1844 , în care, pe lângă locul Beilicului, poate
fi lesne identificată şi casa vornicului Ilie Burchi, situată în proximitatea bisericii Sfântul
Ioan Zlataust.

Monumentul lui Grigore al III lea Ghica
Un alt plan este acela desenat cu prilejul unei proiectate
amenajări a Pieţii Beilicului , în anul 1877. Planul includea realizarea
unui monument închinat domnitorului Grigore al III-lea Ghica,
executat din ordinul Porţii, în anul 1777, tocmai în clădirea Beilicului,
destinată găzduirii emisarilor otomani.

Planul proprietății Mariei Burchi
Dosarul imobilului consemnează, la 10 aprilie 1897, că proprietara casei, Maria
I. Burchi, obţinea aprobare pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii radicale ale clădirii.
La acea dată au fost efectuate intervenţii asupra zidăriei, duşumelelor,
plafoanelor, au fost refăcute uşi şi ferestre. Tot atunci a fost refăcut şi acoperişul clădirii.
Din anul 1904 se păstrează un plan al proprietăţii După aproape un deceniu
de la renovarea clădirii în anul 1897, în luna februarie 1906, Primăria îl soma pe proprietar
să demoleze zidul de incintă al casei, fiindcă prezenta crăpături periculoase pentru
siguranţa trecătorilor. În septembrie 1907, proprietarul obţinea o altă autorizaţie pentru
a fi înlocuite unele ferestre şi a fi reparate o parte din tencuieli.

Contractul dintre Olga Fotty și Ilie Șeptilici (SJAN Iaşi)
Este perioada în care documentele o menţionează drept proprietar al clădirii
din str. Zmeu nr. 3 pe Ecaterina Fotty, care era fiica Mariei Burchi şi a colonelului Dimitrie
Foti, aşadar nepoata de fiică a lui Ilie Burchi-Zmeu.
Din anul 1907, datează şi un Act vânzare-cumpărare încheiat între Olga Fotty
şi Dr. Ilie Șeptilici (1878-1927). Ilie Șeptilici era fiul lui Arcadie Șeptilici (1830-1923) şi al
Olgăi Foty (probabil fiica Ecaterinei Foty, de la 1906), era aşadar descendent, pe linie
maternă, al vornicului Ilie Burchi-Zmeu. Medicul Ilie Șeptilici a fost căsătorit cu Maria
Șendrea, descendentă a familiei boiereşti Şendrea, şi a fost ultimul membru al familiei
Burchi-Zmeu care a locuit în casa de lângă biserica Sfântul Ioan Zlataust, acolo unde se
mutase familia, după incendiul devastator de la 1827.

Schiță fațadă din arhiva CNMI București

După ce clădirea a trecut din proprietatea familiei Burchi - Șeptilici în
administrarea primăriei, imobilul a îndeplinit mai multe funcțiuni, devenind sediu pentru
o serie de instituţii, asociaţii şi fundaţii. În anii ΄60 imobilul a fost atribuit Cooperativei
„Miorița”, fapt ce a impus o serie de modificări aduse clădirii. Drept urmare, în anul 1966,
casa a trecut printr-o serie de lucrări complexe de refacere, prilej cu care au fost întocmite
planuri detaliate ale imobilului, documente aflate în arhiva Institutului Național al
Patrimoniului București.
În perioada 2013-2015, clădirea a trecut printr-o nouă restaurare, iar din
anul 2018 este sediu pentru Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași. Consiliul științific al
Muzeului a discutat și a aprobat tematica de principiu a Muzeului. În baza acesteia au
fost amenajate sălile expoziționale.
Ca urmare a eforturilor depuse conducerea Primăriei Municipiului Iași, a
conducerii Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași și a Direcției Județene de Cultură Iași,
Muzeul a primit în sedinta biroului din data de 03.09.2020, Comisia Natională a Muzeelor
și Colectiilor avizul de funcționare.
Într-un moment dificil pentru țară, când unele muzee aveau să dispară, iată că
la Iași un nou muzeu se înființează și reușește într-un timp scurt să se afirme în rândul
muzeelor de prestigiu ale României.
O reverență în fața tuturor celor care au făcut posibil ca după 100 de ani Muzeul
Orașului Iași să existe din nou, dând astfel posibilitatea ca istoria orașului celor Șapte
Coline Moldave să fie readusă în conștiința tuturor celor care vor păși fie și pentru scurt
timp pragul acestui lăcaș de cultură.
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În activitatea de realizare a tematicii Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, un rol
important l-a avut Consiliul Științific, format din personalități marcante din cadrul Universității
Alexandru Ioan Cuza, Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” şi alte instituţii de cultură din Iaşi. Astfel,
în perioada octombrie 2019 – martie 2020, au fost amenajate săli ale Muzeului la etaj pentru
a introduce vizitatzorii în atmosfera specifică mijlocului de secol al XIX-lea (Salonul Mare) și
pentru a prezenta principalele evenimente în care orașul Iași a avut un rol principal în secolul al
XX-lea, (Viața Cotidiană, Biroul Reginei Maria, Sala-spital din Primul Război Mondial, Armata
în Primul Război Mondial). Tot în această perioadă au fost amenajate și spațiile de la parter
și subsol, reflectând istoria și dezvoltarea arhitecturală a orașului (Sala Planurilor și Hărților,
Descoperiri și descoperitori, Iaşul de sub Iaşi)
Sala Planuri și Hărți include o galerie a principalelor mărturii cartografice cu privire
la Iași. De la primele hărți (1770, 1789, 1828) realizate de militarii ruși în perioadele în care
aceștia au staționat la Iași, completată fiind cu planurile ulterioare, secolele al XIX-lea și al
XX-lea, toate acestea vorbesc despre evoluția teriotorială a Orașului celor Șapte Coline
Moldave.

Planul oraşului Iaşi (1844) întocmit de Iosif Raşec

Alături de hărți,
sala prezintă și imaginile
celor mai vechi monumente publice
din Iași
(Obeliscul cu Lei,
Monumentul lui
Grigore al III lea Ghica),
care ne readuc în memorie
momente importante
din istoria orașului Iași
și figurile marilor personalități.

Sala Iașul de sub Iași
Subsolul casei vornicului Ilie
Burchi, cel poreclit Zmău, respiră
de istoria și poveștile vechiului
Iași. Astfel, în acest spațiu a fost
amenajată o expoziție specială
ce include obiecte descoperite
în săpăturile realizate de cei mai
importanți arheologi ieșeni.
Mărturii ale foștilor chiriași ai casei le regăsim în Registrul Brigăzii
de Jandarmi ce și-a avut aici
sediul în anii 1927-1930.

Salon sec al XIX-lea – prezintă obiecte din colecţia Muzeului Municipal “Regina Maria” Iaşi

Birou dedicat Reginei Maria – prezintă portetele suveranilor, obiecte de mobilier şi obiecte decorative

Vas de porţelan Sevres

Lampă din majolică

Sala Locantelor, ilustrarea vieții boeme a Iașului în hanuri, restaurante și cofetării

Piese din patrimoniul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași
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Salon de spital, 1917
În Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași vizitatorii pot
intra în atmosfera Primului Război Mondial prin reconstituirea unui spital din Iaşi. Este prezentat costumul
de soră medicală al Reginei Maria, decoraţiile Virtutea
Militară şi Ordinul Crucea Regina Maria precum şi vechi
instrumentar medical.
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Armata în Primul Război Mondial. În această sală este reprezentată uniforma
de general al regelui Ferdinand şi alte obiecte militare ce ilustrează marele
război
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Hotărârea Consiliului Local Iaşi privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Iași în
Muzeului Municipal „Regina Maria”

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași

Acţiuni

Galeriile Dumitru I. Grumăzescu

Galeriile de artă ale municipiului Iaşi
„Dan Hatmanu”

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi
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Muzeul Municipal Iași a desfășurat în perioada octombrie 2018 –
octombrie 2020 atât la sediul central, cât și la cele două spații expoziționale ale
Muzeului (Galeriile„Dumitru I. Grumăzescu”și Galeriile de Artă ale Municipiului Iași
„Dan Hatmanu) o serie de evenimente și acțiuni culturale importante pe diferite
teme pentru a reflecta și a aduce în atenția publicului momente importante din
istoria și cultura locală sau națională. Prezentăm în cele ce urmează o retrospectivă
a acestor evenimente.

Conferinţe şi Simpozioane
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În cadrul ediției a XX-a a Simpozionului Internațional „Monumentul. Tradiție și Viitor” a fost vernisată în data de 6 octombrie 2018,
la Muzeul Municipal expoziția „Un Iași subiectiv văzut prin obiectiv”, curator Cosmin Sandu
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Lansări de carte
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Academician Mihai Cimpoi, Filomena Corbu editor, poet Daniel Corbu

Aspecte din cadrul evenimentului „Poezia la Iaşi”

Expoziţii
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Afişe ale manifestărilor desfăşurate la
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi

Conferințe și Simpozioane

Prof. univ. dr. Mihai Cojocariu
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Prof. univ. Dr. Mircea Ciubotaru
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Sala Vasile Pogor, Primăria Municipiului Iași, IPS Teofan – Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Mihai Chirica – Primarul
Municipiului Iași, Dr. Ștefan Bîlici – Director INP București, Ing. Gabriela Simona Carpov – Director UNRMI

Acordarea titlului de cetățean de onoare
a municipiului Iași profesorului universitar doctor
Ștefan S. Gorovei

Aspecte din timpul Simpozionului

Vernisajul expoziției ,,Lecomte de Nouy: mărturii ale restaurării Mănăstirii Trei Ierarhi din Iași”.
Galeriile de Artă ale Municipoiului Iași „Dan Hatmanu”
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Lansări de carte
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Prof. univ. Dr. Petronel Zahariuc,
decan al Facultăţii de Istorie Iaşi
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Prof. univ. Dr. Gheorghe Cliveti,
Director al Institutului A. D. Xenopol Iaşi,
prezentând placheta “Iaşi, Capitală Istorică a României
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Şef departament Centenar din Primăria Municipiului Iaşi, prof. univ. dr. Daniel Şandru
prezentând evenimentul “Centenarul Simfoniei a III-a de George Enescu”.

Muzeolog Cătălin Sava şi Laura Pavel, director economic Romfilatelia
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Momente de la sărbătorirea academicianului Alexandru Zub
la împlinirea vârstei de 85 de ani

Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti

Academician Alexandru Zub

Expoziţii
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Vernisaj al Expoziţiei “Iaşi, Oraş al spiritualităţii”
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Eveniment desfăşurat în prezenţa ambasadorului Georgiei, E. S. domnul Nikoloz Nikolozishvili
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ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei
vizitând expoziţia „Ornamente şi Miniaturi în documente brâncoveneşti”

ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei
răsfoind monografia „Constantin Basarab Brâncoveanu (1688-1714)”
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„Uliţa sârbească, reperele unei străzi istorice”, curator Cosmin Sandu
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Vernisajul expoziţiei „Glass Nouveau – oglinzile reginei” prezentată de prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan
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Vernisajul expoziţiei „Marea Unire” în prezenţa Majestăţii Sale Margareta Custodele Coroanei şi Alteţei Sale Radu.
La eveniment au participat academician Ion Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, E.S. Emil Hurezeanu, ambasadorul
României în Germania
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Prezentarea expoziţiei „Icoane împodobite” de către dr. etnograf Angela Olariu
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Târguri pe Ulița Lăpușneanu
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Festival
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Simpozioane și Conferințe
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În vremurile aceastea când clădiri istorice cad în ruină și uitare, la Iași din
inițiativa Dr. Aurica Ichim – Manager Muzeul Municipal„Regina Maria” Iași și sub patronajul
Primăriei Municipiului Iași s-a desășurat în perioada 8 -10 octombrie 2020 cea de-a a
XXII-a ediție a Simpozionului Internaţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”.
Cercetarea, proiectarea, consevarea și restaurarea sunt subiecte principale ce
se prezintă în Capitala Moldovei de 22 de ani.
Plecând de la etimologia latinescului monumentum, care înseamnă „tot ce
amintește”, participanții prezintă comunicări științifice despre monumente și istoria lor.
Și în acest an la manifestare au participat specialişti de prestigiu din cadrul
Ministerului Culturii, Academiei Române, a Institutului Național al Patrimoniului, din
institute de cercetare și universități din România și din străinătate, muzee. Incepând de
la prima ediție, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a fost alături de noi, având o contribuție
deosebită la desfășurarea acestui important eveniment internațional.
Simpozionul „Monumentul – Tradiţie şi Viitor” a devenit o manifestare cu un
real impact asupra societăţii civile, a mediului academic și antreprenorial, la nivel local,
naţional şi internaţional.
Deschiderea Simpozionului a avut loc joi, 8 octombrie 2020, ora 9, în Aula
Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, iar lucrările s-au
desfășurat în plen și online.
Temele din acest an au fost următoarele:
I. Viața monumentelor (moșteniri, înstrăinări, degradări, restaurări)
II. Ctitori și ctitorii. Edificii laice și religioase (secolele XVI-XIX)
III. Tehnici şi tehnologii de restaurare.
În acest an, vizita de studiu a cuprins următoarele monumente: Mănăstirea
Probota – Suceava, Castelul și Mănăstirea de la Miclăușeni Iași.
În deschiderea Simpozionului au fost prezentate mesaje de salut din partea
I.P.S Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a academicianului
prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, a reprezentatului Mitropoliei Ardealului și mesaje salut din
partea oficialităților locale Primar Mihai Chirica și Ioan Pop, Comandantul Garnizoanei
Iași,
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Prof. univ. dr. Ion Giurcă

Cercetător Alin Spînu

Prof. univ. dr. Ştefan S. Gorovei

Prof. univ. dr. Emil Dragnev (Chișinău)

Prof. univ. dr. Neculai Eugen Seghedin,
prorector Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

Cercetător dr. Tereza Sinigalia

Expoziţia „Un panteon al Iaşului – Cimitirul Eternitatea”

Aspecte ale Expoziţiei „Ctitori şi ctitorii”

Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu

Curator Dr. Mihai Mârza - Serviciul Județean Iași al
Arhivelor Naționale

Aspecte din timpul vizitei la castelul Miclăuşeni

Aspecte din timpul vizitei la Mănăstirea Frumoasa

Aspecte din timpul vizitei la Mănăstirea Probota
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Dr. Ina Chirilă

Prof. univ. dr. Lucreţiu Ion
Mihăilescu Bîrliba

Prof. univ. dr. Petronel
Zahariuc

Cercetător Liviu Brătescu

Lansări de carte
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Dr. Aurica Ichim

Rodica Pop

Prof. univ. dr. Bogdan Creţu
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Lansarea albumului „Maria – Portret de Regină”
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Expoziţii
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Aspecte de la lansarea revistei „Ion Neculce – Buletinul Muzeului Municipal «Regina Maria» Iaşi”
La eveniment au participat Dr. Cristian Anița – Director Arhivele Naționale ale României, Mihai Chirica – Primarul Municipiului
Iași, Cercetător Dr. Marius Chelcu – Redactor Șef al Revistei Ioan Neculce – Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași
și Dr. Florin Cîntic – Șef Seviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale
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Prof. univ. Dana Baran
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Aspecte din timpul expoziţiei „Miniaturi eminesciene”
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Prezentarea expoziţiei
de prof. univ. dr. Constantin Tofan
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Prof. univ. dr. Constantin Tofan și Dr. Maria Bilașevschi – Critic de artă prezintă expoziția „Broderii grafice pe simeză”
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Prof. univ. dr. Liviu Suhar, prof. univ. dr. Alisa Pisică Donose,
dr. Ivona Aramă
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Interior tramvaiul măturătoare expus pe strada Lăpușneanu
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Primii truditori
ai Muzeului Municipal
„Regina Maria”

Ec. Neculai Zugravu – Contabil Șef

Dr. Aurica Ichim - Manager-Director

Cosmin Sandu – Consultant Științific

Costin Teodora – Muzeograf

Adrian Mihai Codreanu – Muzeograf

Silviu Parascan – Inspector de Specialitate
Mihaela Popa – Conservator

Juravle Ioan – Gestionar Custode

Larisa Dodu Brînzan – Gestionar Custode

Cheher Georgeta – Gestionar Custode

Oana Enea – Casier

Corneliu Tănasă – Electrician

Liliana Munteanu – muncitor
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Donatorii muzeului
Adrian Ene

„Structuri metafizice”

Adrian Ioan Podoleanu

„ Natură statică cu hribi ”

Adriana Gafița

„Peisaj nocturn”

Agafiței Gabriela

„Pasărea albastră”; „Crini”

Ailincăi Cornel

„Mestecăniș”; „Iacobeni”

Alice Donose Pisică

donează 10 lucrări semnate Viorica Rodica Balan

Anatolie Gherasimov

„Tradiții animale 1”; „Tradiții animale 2”

Antoniac Dumitru

Obiecte de artă decorativă

Aurelian Antal

„Proiect astral”

Bezem Dumitru

„”Cetate săsească

Bogdan Țigan

„Vestitorul nopții”; „Obiceiuri”

Buzdugan Ioan

Obiecte artă decorativă

Carmen Poenaru

„Ritm 4”; „Ritm 5 ”

m5” Călin Baban

„Post industrial Cityscapes”

Cela Neamțu

„Peisaj”; „Crâng de Călinești” Tapiserie

Cezara Cristina Moraru

„Candid”

Constantin Catargiu

„Ferestră și flori”

Cornelia Prisăcaru

„Inocența virtuții”

Costin Neamțu

„Ulcior”; „Eminesciana”; „Mihai Eminescu” ;
„Simboluri moldave”

Crîșmaru Rodica

„” Ramuri

Dana Baran

Instrumente sanitare

Denise Nazdaku

„”Natură statică
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Dimitrie Țopa

28 de lucrări semnate Eugen Drăguțescu

Elleny Pendefunda

„Canicula-Suntry Univers”

Eugen Drăguțescu

„Veneția”

Eugen Raportoru

„Peisaj din Florența”

Eugen Vasile Mircea

„Vedere din Tătărași”

Florin Morun

„Iarnă de poveste”

Florin Prodan

„” Noul galben; „Trece toamna”

Florin Țugui

Obiecte de artă decorativă

Gabrel Baban

„Cinci răchiți”

Georgeta Podoleanu

„Portret Claudiu Paradais”

Grigore Carată

„Port”

Hortensiu Aldea

Obiecte de artă decorativă

Ioan Popei

„Toamna pe lac”

Ion Pop

„Insecta”

Iwanaga Ionuța Veronica

Obiecte din colecția D.I.Grumăzescu

Letiția Oprișan

„Masca”

Liviu Smîntînică

„Liviu cu păsărele”

Liviu Suhar

„Blidarul roșu”

Luca Veronica

Carte si fotografii

Lucia Pușcașu

„Copacul albastru”

Mancaș Andreea Mara

„Ferestră”

Marcel Cahniță

foto Petrică Ciubotaru

Marilena Murariu

„Case vechi în Iacobeni”

Mihai Coțovanu

„Peisaj din Iași”

Mihai Pamfil

„Natură statică” ; „Natură statică 2”

Mihalache Ion

„Peisaj”
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Mihăilă Chira Elena

„Cal roșu”

Mihăilă Nicolai

„Turnul de apă”

Nicolae Suciu

„Toamnă pe Nistru”

Niculai Moroșanu

„Șură la Iacobeni”

Obreja Popa Magdorian Anton „Artistul de la palat”
Ofelia Huțul

„Anotimp”

Petru Diaconu

„Senzații de primăvară”

Popescu Felicia

Obiecte artă decorativă

Pușa Pîslaru Ionescu

„Perla Bucovinei”; „Amintiri”; „Infinit”

Raluca Petrilă Fecioru

„Bătrânul”; „Bărtâna”

Răzvan Ionescu

„Cetate”

Rusu Octavian

„Teatru Național Iași”

Sava Valentin

„Peisaj din Iacobeni”

Silvia Anghel Botez

„Vara”

Simina Lazăr-Huser

lucrări de tapiserie autor Gabriela Moga Lazăr;
Obiecte de artă decorativă

Susanna Păstrăguș-Patras

„Cascadă”

Șerban Radu

„Înainte de ploaie”; „Dimineața la Iacobeni”

Teodor Vișan

„Stradă din Iași”;
„Stradă comercială în Paralia Katerinei”

Tiperciuc Silvia

„Coline însorite”

Valeriu Dornescu

Fotografii; Pian

Victor Hreniuc

„Case din lemn”

Viorica Toporaș

„Casa Burchi Zmeu”

Vînău Ioan

„Scara vieții”

