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STIMAŢI TOV ARAŞI, 

Actuala sesiune ş tiinţifică a Muzeului de istorie naţională şi arheo
logie Constanţa, aflată la cea de-a XI-a ,ediţie a sa, este dedicată celrui 
de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, oei mai important 
evenin1ent poliiic din viaţa partidului şi a ţării" câre ~a avea loc nu 
peste mult timp. De asemenea, este cunoscut faptul 'că tot acum, această 
prestigioasă inst ituţie muzeală în sălile căreia ne reînt-îln~m. îşi come
morează Centenarul existenţei sale. 

în acest an jubiliar, dumneavoastră - istorici, arheologi, specia
li~ti în muzeologie de pe întreg cuprinsul ţării , dar cu preocupări legate 
strîns de Dobrogea, v-aţi reunit pentru a prezenta, asculta şi dezbate 
rezultatele investigaţiilor dvs. fructuoase privind istoria mai veche sau 
mai nouă a acestui străvechi pămînt românesc, fapt pentru care îmi 
es te plăcut să vă salut, în modu~ <:el mai cordial, în numele Comitetului 
judeţeanConstanţa al Partidului Comunist Român. 

Reuniunea aceasta, integrată manifestărilor "Pontica - dialog cul
tuml cu vi'aţa", se desfăşoară într-un climat deosebit, de puternic avînt 
al economiei noastre naţionale , de pregătire, de către întregul popor, a 
celui de-al XII-lea Congres al Partidului. 

Programul-directivă de dezvoltare economico-so.ciaIă a României 
în dn<:inaLul 1981-1985 şi orrelllj4rile' de perspectivă pînă , în 1990 -
document de mare însemnătate oare prefigurează amplu v ii torul stră
ludt al patriei, şi care umnează a fi adoptat de cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R. - asigură înfăptuirea neabătută a Programului partIdului de 
făurire a societăţi i socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a Româ
niei spre cOlllunisID. 

Prin munca entuziastă , plină de abnegaţie a clasei muncitoare, 
ţărănimii , intelectualităţii, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră 
- români, maghiari, germani ş i de alte naţionalităţi - a fost lichidată 
într-un tiInp istoriceşte scurt greaua moştenire ecollOlnico-socială din 
trecut, s-a asigurat creşterea în ritm înalt a forţelor de· producţie, moder
nizarea bazei tehnica-materiale a întregii economii, sporirea rapidă a 
bogăţiei şi a venitului naţional. Este semnifi<:ativ, în acest sens, faptul 
că faţă de anul 1938, forţa industrială a ţării a crescut cu 'CÎrca 42 ori. 
A cunoscut, totodată, o dezvoltare continuă agricultura, a cărei pro
ducţie este de aproape 3,5 ori mai mare decît in 1950. S-a dezvoltat 
puternic cercetarea ştiinţifică şi s-a trecut III aplicarea tot mai largă. 
în toate sectoarele, a realizărilor ştiinţei şi tehnicii moderne. 
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Pe baza creşterii continue a forţelor de producţie şi venitului 
naţional, partidul şi statul au înfăptuit un amplu program de măsuri 
pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor. Faţă de 1950, 
retribuţia medie reală a sporit de peste 4 ori, iar veniturile medii pe 
o familie din fondurile sociale de consum - de circa 14 ori. 

Cele mai mari realizări în 'dezvol tarea României pe calea socialis
mului, in afirm.area sa liberă şi demnă in rîndul naţiunilor lunlii, au 
fost dobîndi·te în perioada inaugurată · de Congresul al IX-lea - cea mai 
fertilă şi mai bogată în împliniri din întreaga istorie a ţării - şi care 
este legată nemijlocit de activitatea neobosită, desfăşurată cu profundă 
pasiune revoluţionară şi înaltă răspundere pentru destinele patriei de 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al P.C.R., preşedintele 
RS.R, ·ce a imprimat un puternic suflu înnoitor, dinamic, o pro
fundă efervescenţă creatoare vieţii economice, sociale şi politice din 
ţara noastră. 

Istoria vremurilor noi, care a schimbat din temelii viaţa patriei 
noastre, ne înfăţişează judeţl.ll Constanţa angajat .plenar în efortul crea
tor al întregului popor îri măreaţa operă de edificare a societăţii socia
liste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism. 

Cîteva date privitoare la puternica dezvoltare a judeţului nostru 
sînt ·concludente: în perioada 1951-1978 s-a realizat un ritm mediu 
de creştere economică de 14,5 la sută, producţia industrială a anului 1978 
fiind mai mare de 44 ori faţă de am\l 1950. In anul 1980 Constanţa 
urmează să deţină importante ponderi ş i priorităţi în construcţiile navale, 
producţia de ciment şi altele. 

in noua etapă în care păşeşte societatea românească , odată cu 
trecerea la realizarea viitorului ' cincinal, Planul-directivă de dezvoltare 
economico-socială a judeţului no~ru jalonează importante obiective, 
înalte răspunderi pentru toţi cei ce trăim şi muncim pe aceste .meleaguri. 
Va trebui să realizăm, pînă în anul 1985, o producţie globală pe locuitor 
de 96144 lei, să asigurăm dezvoltarea industriei în ritmuri medii 
anuale de 11,4 la sută, să sporim ,capacitatea flotei maritime la peste 
6 milioane tdw, să realizăm o producţie globală agricolă cu 38.5 la 
sută mai mare în comparaţie cu media anilor 1976-1980, să înfăptuim 
cel mai mare volum de investiţii din istoria judeţului - 94,6 miliarde 
lei. Vor fi date în funcţiune 37 noi capacităţi industriale, se vor crea 
încă 34 000 locuri de muncă, se vor construi 30 000 apartamente, se va 
acorda o deosebită atenţie dezvoltării bazei materiale a învăţămîntului , 
culturii, ocrotirii sănătăţii. 

Indeplinirea acestor sarcini deosebit de mari vor s itua judeţul 
Constanţa, în multe domenii, pe locuri fruntaşe pe ţară , asigurîndu- se 
realizarea ' unei noi calităţi a vieţii materiale şi spirituale a locuito-
rilor săi. . 

Acum, cînd întregul popor are o luminoasă imag;ne a v iitorului 
său, credem că este locul să vă reamintim, dvs., cercetători, ale căror 
pr,eocupări merg deopotrivă pe linia investigării trecutului dar , ş i a pre-· 
zeiltului, că este o datorie patriotică a tuturor, de a ne uni forţele 
pentru a dovedi că Dobrogea. acest vechi ţinl\t românesc are un trecut 
istoric şi un prezent <'are fac cinste întregii ţări. 

Insăşi împlinirea a 100 de ani de la întemeierea primului lăcaş 
muzeal din Constanţa, eveniment pe care gazdele de astăzi îl celebrează 
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fericit într-un cadru încărcat de istorie, se adaugă ca element de mare 
yaloareafectivă ' la înfăptuirile acelor civilizaţii care au evoluat pe acest 
pămînt străbun şi care au fost încununate de comunişti cu împlinirile 
civilizaţiei socialiste, 

In urmă Cll aproape 100 de ani , noul reprezentant al administra
ţiei româneşti de la Constanţa, RelTIUS Opreanu, mare patriot înarmat cu 
o vastă cultură clasică ş i juridi'că, lua iniţiativa 'Organ izării unui muzeu 
de antichităţj la Constanţa,conştien t fiind de importanţa vestigiilor an
tice, oferite cu multă generozitate de pămîntul dobrogean. Lipsa unor 
imobile adecvate la acea dată şi grija prefectului de a feri de la dispa
riţii şi distrlţgeri fondul patrimonial adunat cu străduinţă; explică orga
nizarea m uzeului în clădirea prefecturii. Modesta instituţie arheologică 
a evoluat şi a rezistat vicisitudinilor vremurilor străbătute într-un veac 
de .existenţă zbucium ată, beneficiind de repetate intervenţii din partea 
unor cărturari şi patrioţi români, care în dorinţa legitimă de statornicire 
a acestui muzeu, au reu.şit să- i menţină fiinţa. Astfel, Grigore Toci
lescu. VasHe Pârvan, C. Brătescu şi Vasile Canarache, se înscriu în 
galeria acelor personalităţi care-şi leagă numele şi prestigiul lor de 
existenţa muzeului constănţean . 

Activitatea acestor inimoşi oameni de cultură a marcat adevărate 
etape în afirmarea şi dezvoltarea mişcării muzeale din oraşul . nostru 
care dobîndeşte însă un cadr4 organizatoric adecvat, abia în anii socia-
lismului. • 

Noua etapă de reorganizare pe temeiuri ştiinţifice a reţelei muzeale 
locale a început din anul 1956. Sub conducerea energicului d irector 
Vasile Canarache, un grup restrîns de arheologi tineri dar pasionaţi în 
domeniul cercetării şi muzeografiei. cu spri jinul larg al conducătorilor 
locali, inaugurau la 30 decembrie 1957 într-o clădire restruc!urată şi 
adaptată scopurilor propuse, muzeul de arheologie Constanţa . Istoria 
Dobrogei îşi avea însă o ilustrare limitată, pînă la începutul feudalis
mului, sarcina imediat unnătoare care se impunea a fi realizată fiind 
aceea de a continua firu l istoric întrerupt în sec. XI-XII pînă la con
temporaneitate, şi a-i valorifica bogatul bagaj documentar. 

Pentru aceste raţiuni fundamentale Comitetul Politic Execut iv al 
Comitetului Central al P.c.R., in planul de măsuri 'privind aniversarea 
a 100 de ani de la proclamarea Independenţei de st.at a României, a 
aprobat, în luha decembrie 1975, organizarea în municipiul Constanţa, 
a Muzeului de istorie naţională şi arheologie. , 

In decembrie 1977 - noul obiectiv cultural-ş1jinţific a fo.st inau
gurat, constituind un eveniment memorabil în istoria vieţi i spirituO{le 
a oraşului nostru. Drumul către această culme a înfăţişării sale a fost 
lung şi anevoios, însă limanul deschiderii sale către contemporaneitate 
ne prilejuieşte o bine meritată satisfacţie . 

Politica partidului nostru, de cinstire a tradiţiilor progresiste a 
poporului român , incumbă instituţiilor muzeale importante sarcini: tre
buie întărită activitatea cultural-educat ivă, de insuflare în rîndurile 
t inerei generaţii îndeosebi, a sentimentului adînc patriotic, de respect 
faţă de valorile umane, dragostea faţă de munca şi lupta înaintaşilor 
noştri din Dobrogea, formarea unei conştiinţe de tip nou, profund res
p.onsabnă. 
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Datoria specialiştilor muzeului şi implicit a dvs., a tuturor celor 
care trudiţi pe ogorul ştiinţei, este să popularizaţi prin studii şi alte 
contribuţii originale, realizate pe înţelesul tuturor, dovezile de netă
găduit ale civilizaţiilor antice ca fun'dament al realizărilor social-econo
mice actuale, lTIo.mentele esenţiale din istoria medie, modernă şi con
temporană a Dobrogei, lupta maselor popUilare pentru construireş. unei 
societăţi noi. 

Sîntem convinşi că de la înălţimea autorităţii dvs. Şi de pe pozi
ţiile pe care le ocupaţi in 'ştiinţa românească, veţ i face totul pentru a 
atinge aceste nobile ţeluri şi mulţumindu-vă pentru interesul şi ataşa
mentul dovedit faţă de ceea ce întreprindem în judeţul nostru, sînt 
bucuroasă să vă adresez tuturor, din inimă, "bun venit la Constanţa" 
şi să urez succes deplin lucrărilor sesiunii pe care o inaugură!TI astăzi. 

• 

ELENA BORODI 
Secretar al Comitetului judeţean 

Constanţa al P,C.R. 


