
 

SCURT  ISTORIC 
 

           Muzeul Municipal de Istorie Oneşti îşi are începuturile în anii care au urmat Primului Război 

Mondial, când locuitorul Gheorghe Sandu din satul Tiseşti, astăzi cartier al oraşului Târgu Ocna, descoperă 

în primăvara anului 1927, în punctul denumit Podei, aşezarea aparţinând  fazei B din evoluţia culturii 

Cucuteni. 

           Pe suportul acestor descoperiri, Dr.  Iacob Iacobovici (1879 – 1959), rectorul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, împreună cu arheologul Martin Roska, înfiinţează Muzeul Local de 

Arheologie şi Numismatică, cu un patrimoniu estimat la aproximativ 2.700 de piese. Muzeul a funcţionat 

între anii1933 şi 1944 în localul Şcolii elementare nr. 1 de băieţi „Grigore Ghica”. 

      Din păcate muzeul a traversat şi perioade mai puţin fericite, cum ar fi situaţia tulbure din toamna 

anului 1944 când are loc întreruperea bruscă a activităţii sale, o mare parte din patrimoniu dispărând în 

condiţii necunoscute. 

            În efervescenţa mişcărilor economice, sociale şi ideologice ce au urmat după actul de la 30 

Decembrie 1947 – instaurarea Republicii Populare Române – a avut loc procesul de înfiinţare a majorităţii 

muzeelor româneşti, astfel încât în anul 1955, Secţia de Cultură a fostei regiuni Bacău hotărăşte reînfiinţarea 

Muzeului de Istorie din Târgu Ocna.  

            Cu puţinele materiale rămase din vechile colecţii, precum şi cu cele adunate în condiţii extrem de 

grele, timp de doi ani, de către Ilie Săvescu, învăţător pasionat de arheologie, instituţia va fi redeschisă 

pentru publicul vizitator, în primăvara anului 1957, sub denumirea de Muzeul Raional Târgu Ocna, cu sediul 

în clădirile cu nr. 10 şi 43 din strada Victoriei, primind acordarea gradaţiei IV B în sistemul muzeal, 

conform adresei nr. 2408 din 11 mai 1957, emisă de către fostul Comitet de Stat pentru probleme de muncă 

şi salarii. 

             În 1958 a fost încadrat în funcţia de director al instituţiei Costachi Buzdugan (1932 – 2011), 

absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care prin 

cercetările arheologice întreprinse la Viişoara – Mastacăn şi Bogdăneşti –  Podeac şi Todoscanu,  măreşte şi 

diversifică patrimoniul instituţiei. 

Datorită faptului că, în urma Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1635 din1952, Oneştiul fusese 

declarat oraş muncitoresc şi devenise un puternic centru industrial şi că muzeul, prin natura funcţiei lui, 

constituia forma instituţională prin care se puteau vehicula teoriile noii ideologii, la cererea Muzeului 

Regional din Bacău, prin decizia nr. 390 a fostului Comitet Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Bacău, 

în baza decretului 409 din 1955, art. I, lit.c – transmiterea în folosinţă a bunurilor statului – începând cu data 

de 18 aprilie 1961 muzeul este mutat în Oneşti, pe strada Magistralei, blocul C 4, apartamentele 14 şi 15. 

           

          Nevoia de spaţiu pentru expunere şi depozitare, datorată permanentei creşteri a patrimoniului muzeal, 

ca urmare a cercetărilor arheologice întreprinse în aşezările de la Căbeşti – Mileşti şi Cociuba Dămăcuşa, 

Gura Văii – Poiana Mirăuţă şi Silişte, Gutinaş – Silişte, Oituz - Bâtca, Oneşti – Slobozia etc., a avut drept 

urmare atribuirea sediului din Aleea Parcului nr. 3 bis, clădire construită în stil neoclasic la sfârşitul 

secolului XIX – începutul secolului XX.  

          Înainte de a deveni sediu de instituţie culturală, clădirea din Aleea Parcului 3 bis a avut următoarele 

utilizări: locuinţă, spital, şcoală, precum şi sediu pentru organizaţii politice sau pentru alte instituţii ale 

statului.  

          În clădirea din Aleea Parcului 3 bis, Muzeul Municipal de Istorie din Oneşti a funcţionat până în 

aprilie 2008, cu excepţia perioadei octombrie 2002 – mai 2004, când expoziţia permanentă a fost găzduită în 

sediul Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”. 

          În conformitate cu hotărârea nr. 7 din 24 ianuarie 1984 a fostului Consiliu Popular al judeţului Bacău, 

Muzeul de Istorie din municipiul Gheorghe Gheorghiu – Dej – denumire sub care este cunoscută localitatea 

în mod oficial în perioada martie 1965 – decembrie 1989 – devine secţie a Complexului Muzeal Judeţean 

Bacău, iar din 1992 a Muzeului Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu” din Bacău, în cadrul cărora va 

funcţiona până în anul 1998, când prin hotărârea nr. 43  din 30 iulie a Consiliului Judeţean Bacău, trece în 

subordinea Primăriei Oneşti. 


