
Municipiul Oneşti 

Muzeul Municipal de Istorie 

 

 

PROGRAM  ~ IULIE – AUGUST ~ 
 

Luni – Joi:    7:30 – 16:00, Vineri:          7:30 – 13:30 

Sâmbătă – Duminică – ÎNCHIS 

 

Vizitarea expoziţiei permanente  - Valori patrimoniale din Depresiunea Oneşti 
 

Expoziţia de grafică  - autor Ana Iliuţ 

Ana Iliut ( 1913 – 1991 )  
S-a nascut la 9 noiembrie 1913 la Cetatea Alba (Ucraina). A absolvit Academia de Arte 

Frumoase din Iasi (1934-1939), având ca profesori pe pictorii Octav Bancila, Cosmovici si Troteanu. 

Expozitii personale: 

-1957, 1962, 1966, 1972, 1976, 1982, 1999 - Bucuresti. 

Expozitii colective: 

-1955 - Varsovia; 

- 1956 - Budapesta, Berlin; 

- 1957 - Ulan-Bator; 

- 1958 - New Delhi, Moscova; 

- 1959 - Praga, Leipzig, Riga; 

- 1960 - Berlin, Budapesta, Bagdad, Praga, Venetia (bienala); 

- 1961 - Moscova, Sofia, Viena; 

- 1963 - Ljubljana; 

- 1964 - Bruxelles, Varsovia, New Delhi; 

- 1965 - Riga, Göteborg, Berlin, Leipzig, Genava Xylon IV; 

- 1966 - Sofia, Cairo, Viena, Damasc; 

- 1967 - Pescia, Linz, Köln, Berlin, Tokio; 

- 1968 - Linz, Köln; 

- 1969 - Tel Aviv, Torino, Helsinki, Budapesta, Viena, Santiago de Chile, Bydgoscz; 

- 1970 - Sao Paulo, Rabat; 

- 1971 - Cleveland; 

- 1972 - Boston, New York, Moscova; 

- 1973 - Bogota, Quito, Santiago de Chile; 

- 1974 - Varsovia, Lagos-Nigeria, Berlin; 

- 1975 - Manilla, Ciudad de Mexico, Bagdad, Moscova, Sofia, Barcelona; 

- 1976 - Roma; 

- 1977 - Caracas. 

Lucrari în muzee si colectii particulare în: România , Elvetia, Italia, Olanda, Germania, Mexic, Israel, 

Franta. 

Calatorii de studii în strainatate: Bulgaria, U.R.S.S., Germania, Franta, Italia, Ungaria, Cehoslovacia, 

Israel, Grecia. 



Premii: 

-1958 - premiul Ministerului Culturii; 

- 1965 - mentiune la expozitia internationala de grafica, Leipzig; 

- 1970 - membra Honoris Causa a Academiei Internationale Tommasso Campanella, Roma; 

- 1970 - medalia de argint, Roma. 

 

 

Expoziţie de fotografii – autor Dorin Marcel Theodor Speranţia 

 
Dorin-Marcel-Theodor Speranția 

 (n. 28 februarie 1920, Cluj - d. aprilie 1997, Onești, județul Bacău) 

 a fost un om de cultură, muzicolog, artist fotograf, medic biolog. 

În 1963 Se transferă la Onești, unde noul spital, aflat în construcție, promitea o 

perspectivă deosebită. Timp de 9 ani funcționează ca șef al laboratorului. Se implică 

în viața culturală a orașului, în toată diversitatea ei : audiții, expoziții, organizare de 

conferințe, Zilele Culturii Călinesciene, activitatea Cenaclului Junimea Nouă, 

devenind Societatea, apoi Fundația Națională „George Călinescu”. Seratele 

muzicale săptămânale, găzduite inițial de Casa de Cultură, apoi de Biblioteca 

Municipală, au continuat câte 1-2 pe săptămână, timp de peste 30 de ani. Participă susținut la 

manifestările de la Tescani. Este membru fondator al Fundației Naționale „George Enescu”. Își 

continuă activitatea publicistică, fiind o prezență constantă în presa județeană și locală, dar și autor al 

unor articole în reviste ca Muzica, România literară, ARC. S-a ocupat de proiecția de diapozitive cu 

coloană sonoră, în special pe teme turistice, (prilejuite de mai multe călătorii europene), la solicitarea 

unor colective de la Spitalul Municipal, Casa de Cultură, Biblioteca Municipală, școli alte instituții și 

întreprinderi din oraș devenind, într-o vreme, pansamentul nostru cultural. A dus faima meleagurilor 

peste hotarele țării, fie proiectând diapozitive, fie vorbind despre România, arta și muzica ei, la 

manifestări publice de amploare (de exemplu festivale internaționale de folclor). În acest sens a avut 

prezențe la TV France Culture și la Radio France Musique. 

1997 se stinge din viață, la vârsta de 77 de ani lăsând o donație testamentară exepțională Bibliotecii 

Municipale „Radu Rosetti” din Onești. 

Donația testamentară „dr. Dorin Speranția” din cadrul Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din 

Onești cuprinde: 

 peste 1.369 volume, cărți din toate domeniile: istorie, geografie, medicină, religie, psihologie, 

filosofie, beletristică, cărți în diferite limbi străine, cărți cu autograf dar și cărți scrise de tatăl 

său, sociologul Eugeniu Speranția, ce se află în ediție primă; 

 articole publicate în reviste și ziare ale vremii, dar și articole nepublicate, aflate în manuscrise; 

 549 fotografii care au stat la baza organizării expozițiilor : „Dorin Speranția - Harul 

obiectivului” din anul 1998 și „Simfonie în alb și negru” din anul 2002 organizate de către 

Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”; 

 peste 500 de discuri cu muzică clasică prin intermediul cărora Dorin Speranția a susținut seratele 

muzicale „Arta de a asculta” din cadrul bibliotecii; 

 toată colecția de diaporame, cu teme turistice, care pe suportul unei coloanei sonore stăteau la 

baza numeroaselor proiecții solicitate de școli și instituții diverse, înainte de 1989; 

 peste 180 de albume de artă reprezentând pictura Renașterii, impresionismul, barocul, 

modernismul, datând din anul 1921. 
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Expoziţia de sculptură în lemn – autor Vasile Catană 

 

Inginer, născut în 1930 în comuna Zemeș, jud. Bacău 

A urmat Institutul Politehnic din Sankt Petersburg şi Institutul Economic din Bucureşti. 

A donat Muzeului Municipal de Istorie 80 de lucrări, sculptură în lemn care reprezintă momente 

din trecutul istoric al neamului românesc, din istoria mondială, obiceiuri străbune, amintiri de 

familie. Lucrările donate au fost expuse 12 ani în Muzeul Vasile Catană din com. Zemeș și au 

participat la 16 expoziții în țară inclusiv la Muzeul Național de istorie al României precum și la 

5 expoziții în California, SUA. 

 


