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Activitatea culturală a Muzeului Judeţean Teleorman în ultimele 6 luni ale anului 2017 s-a materializat în organizarea şi derularea a 
31 de evenimente (vernisaje, simpozioane, lansări de carte, ateliere de lucru etc.) care au adus în sălile muzeului 1221 de vizitatori şi 
participanţi direcţi. 

Astfel, în perioada iulie – decembrie 2017, au fost deschise 11 expoziţii, s-au derulat 4 manifestări în cadrul Programelor 
Educaţionale Muzeul - sursă de cultură şi educaţie şi Muzeul te vizitează şi un simpozion şi au fost lansate 3 publicaţii. Tot în perioada 
amintită, instituţia noastră a desfăşurat şi 3 manifestări de tipul Ziua Porţilor Deschise, cu ocazia „Zilelor Municipiului Alexandria” şi pe 
şantierele arheologice de la Băneasa şi Coşoteni, a găzduit Workshop-ul de film, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru Tânăr „Ideo 
Ideis”, ediţia 2017 (7-13 august) precum şi Cercul pedagogic al profesorilor de istorie din învăţământul gimnazial din zona Alexandria 
- Zimnicea  (8 decembrie). 

Ca şi în anii precedenţi, în a doua jumătate a anului 2017 au fost organizate cele două manifestări, devenite de acum tradiţionale, 
Târgul Colecţionarilor şi Premiile Muzeului Judeţean Teleorman, iar Proiectului educaţional Şcoala de vară a continuat şi în 
vacanţa mare din 2017 a elevilor, ajungând la cea de-a IV-a ediţie. 

 

*  *  * 
 

Pe plan expoziţional, ciclul Exponatul Lunii a continuat şi în 
a doua jumătate a anului 2017 aducând în faţa publicului noi 
obiecte de etnografie, arheologie, istorie, aflate în patrimoniul 
instituţiei. În perioada iulie - decembrie 2017 au fost expuse: 
Toporul de silex - iulie, Marama - august, Litografia 
„Solemnitatea deschiderii Divanului Ad-hoc al Munteniei la 29 
septembrie 1857 în Bucureşti” - septembrie, Suport de ou - 
cocotieră - octombrie, Statueta antropo-ornitomorfă - noiembrie, 
Bancnota de 10 bani (1917) - decembrie. 

În cadrul ciclului Exponatul Lunii a continuat concursul 
lunar Vino la muzeu şi câştigă, la care vizitatorii, fie veniţi la 
muzeu, fie vizitatori virtuali ai website-ului instituţiei, au fost 
invitaţi să răspundă la o întrebare legată de exponatul din luna 
respectivă şi să trimită răspunsurile lor fie prin poştă, fie prin 
email. Lună de lună, câştigătorii au fost desemnaţi prin tragere la 
sorţi, iar premiile au constat într-un abonament la muzeu, valabil 
un an, şi diferite publicaţii editate de către instituţia noastră, 
instituţii colaboratoare sau sponsori. 
 

           
 

           
 

De asemenea, pe parcursul ultimelor şase luni ale anului 
2017, au fost organizate şi alte cinci expoziţii temporare, atât cu 
obiecte din patrimoniul propriu, dar şi cu participarea unor 
colecţionari şi instituţii colaboratoare, după cum urmează: 

Incursiune în istoria Statisticii teleormănene – expoziţie 
organizată în foaierul Instituţiei Prefectului de Direcţia Judeţeană 
de Statistică Teleorman, Muzeul Judeţean Teleorman, Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, 26-31 iulie;  

Omul, plantele şi animalele în preistorie, 4 august-        
22 septembrie (amănunte în pag. 4); 

Colecţii şi colecţionari, în cadrul proiectului expoziţional 
Octombrie – luna colecţionarului, ediţia a VI-a, 29 septembrie- 
27 octombrie (amănunte în pag. 7); 

1917 – An de răscruce – marile bătălii, în cadrul proiectului 
expoziţional România şi Războiul de Întregire, 3 noiembrie-        
8 decembrie (amănunte în pag. 5); 

Comori documentare şi fotografice - din patrimoniul 
Biroului Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Muzeului 
Judeţean Teleorman XX, 15 decembrie 2017 - 16 februarie 2018 
(amănunte în pag. 6). 

Manifestările organizate în cadrul Programelor Educaţionale 
Muzeul-sursă de cultură şi educaţie şi Muzeul te vizitează au 
continuat în ultimele şase luni ale anului 2017 cu 4 astfel de activităţi: 

95 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I, 23 octombrie; 
Vechi unităţi de măsură, manifestare desfăşurată la Liceul 

Tehnologic nr.1 Alexandria, 27 octombrie (amănunte în pag. 9); 
Să cunoaştem costumul popular teleormănean, 21 noiembrie; 
1 Decembrie - Ziua Marii Uniri, manifestare desfăşurată la 

Liceul Tehnologic Măgura, 28 noiembrie (amănunte în pag. 10). 
 

           
 

Acestor manifestări s-a adăugat şi simpozionul Alegerile 
parlamentare din 1937, eveniment organizat în colaborare cu 
Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Colegiul 
Naţional „A.D. Ghica” Alexandria. 
 

      
 

(continuare în pag. 3) 
 

S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE IULIE - DECEMBRIE 2017 

pag. 2 



 

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html  
 

 
 
 
 

 

(urmare din pag. 2) 
 

Tot în perioada iulie – decembrie 2017, specialiştii instituţiei 
noastre au fost invitaţi să participe la manifestări organizate de 
diverse instituţii din Alexandria şi din judeţ. Este vorba de: 

- Ziua Imnului Naţional, eveniment organizat de Prefectura 
Teleorman, Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria municipiului 
Alexandria, Garnizoana Alexandria şi Episcopia Alexandriei şi 
Teleormanului - 29 iulie; 

- Lansarea volumului „Feţele lui Ceauşescu”, semnat de 
Victor Osăceanu, Casa de Cultură Roşiorii de Vede - 3 octombrie 

Pentru al cincilea an consecutiv, luna octombrie a fost marcată 
de organizarea Târgului Colecţionarilor, acţiune ce s-a înscris în 
cadrul Proiectului expoziţional Octombrie - luna colecţionarului, 
proiect ajuns la cea de-a VI a ediţie (amănunte în pag. 8). 

Tot la capitolul Proiecte Educaţionale trebuie să menţionăm 
şi ediţia a IV-a a Şcolii de vară, derulată în perioada 28-31 august 
la Muzeul Judeţean Teleorman.  Anul acesta, Şcoala  de  vară  s-a 

 
 

 
 
 
 
 

desfăşurat pe parcursul a 4 zile şi a cuprins 4 atelierele de lucru: Să 
ţesem frumos, Împletituri din fibre vegetale, Culori pe sticlă şi 
Trusă de cusut pentru călătorii (amănunte în pag. 11-14). 

În ceea ce priveşte activitatea editorială, în ultimele luni ale 
anului 2017 au fost lansate 3 publicaţii (amănunte în pag. 41): 

- Muzeul Judeţean Teleorman. e-buletin semestrial de 
informare, Nr. 2/2017 - 31 iulie, 

- Integrala manuscriselor Cantemir (vol. I - LXXV), 
coordonator Constantin Barbu - 11 octombrie, 

- Exponatul lunii 100. Un proiect de valorificare a 
patrimoniului teleormănean - 15 noiembrie. 

Activitatea culturală a instituţiei noastre s-a încheiat în data 
de 15 decembrie 2017 cu cea de-a VI-a ediţie a decernării 
Premiilor Muzeului Judeţean Teleorman pentru cercetare 
ştiinţifică în domeniile arheologiei şi istoriei. Este vorba de 
Premiul pentru cercetare arheologică „Ioan Spiru” şi Premiul 
pentru cercetare istorică „Ion Moraru” (amănunte în pag. 17). 

 

Corina Iordan 
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OMUL  PLANTELE  ŞI  ANIMALELE  ÎN  PREISTOIRE 
 

Expoziţia Omul, plantele şi animalele în preistorie a prezentat o incursiune inedită în lumea 
vegetală şi animală transformată de fiinţa umană. Au fost expuse în perioada 4 august - 22 septembrie 
descoperiri arheologice făcute pe teritoriul judeţului Teleorman din paleolitic până în eneolitic. 

De-a lungul timpului, oamenii nu au luptat mereu pentru a avea influenţă asupra mediului 
înconjurător. La început, ei erau prea puţini şi deci incapabili de a transforma peisajul. Au reuşit 
totuşi să evolueze în mijlocul unei naturi sălbatice, în condiţii greu de imaginat pentru omul 
modern din zilele noastre. Încă din paleolitic, omul a trebuit să facă faţă atât condiţiilor 
climatice vitrege cât şi faunei sălbatice. Aceasta din urmă i-a asigurat hrană şi materii prime 
pentru haine, unelte şi arme. În acest mediu, trăiau o mulţime de animale. În perioadele reci, 
turme de reni păşteau alături de cai, bizoni, mamuţi şi rinoceri lânoşi, fiind pradă uşoară pentru 
lei, urşi, vulpi, lupi şi hiene. În fazele interglaciare, s-au înmulţit cerbii megaceros ale căror 
coarne atingeau în deschidere 3 metri, lincşii şi bourii. Animalele mici şi păsările erau foarte 
numeroase. Apele erau populate de o mulţime de specii de peşti. 

În primele vitrine au fost prezentate vizitatorilor fosile din Pleistocen - un craniu de bizon, 
fragmente de defense şi molari de mamuţi. Din situl de la Ciuperceni au fost expuse nuclee şi 
aşchii de silex rezultate din prelucrarea acestuia. Din mezolitic, s-a schimbat clima şi vegetaţia, 
comunităţile umane evoluând într-un peisaj al pădurilor. 

Populaţiile mezolitice au trăit într-un climat temperat, în mijlocul unui peisaj cu păduri 
întinse. Supravieţuirea şi-o asigurau din vânătoare, pescuit şi cules. O schimbare importantă în 
viaţa acestor oameni s-a produs odată cu răspândirea arcului ca armă de vânătoare. Arcul şi 
săgeata erau cele mai potrivite în mijlocul naturii. Cultura materială a evoluat profund o dată cu răspândirea arcului ca armă de vânătoare. 
Acesta a supravieţuit şi în neolitic. Sunt expuse nuclee de mici dimensiuni şi lamele de silex din siturile de la Ciuperceni şi Măgura 
Buduiasca. Unele dintre ele au putut fi folosite drept armături de săgeată. Din eneolitic, din aşezarea de la Vităneşti Măgurice avem 
vârfuri de săgeată bifaciale, folosite la vânătoarea animalelor mari. De la acestea erau folosite şi alte produse cum ar fi oasele, coarnele ori 
dinţii. Sunt expuse coarne de cerb atât ca materie primă cât şi în diferite stadii de prelucrare, colţi de mistreţ, sau produse din os de bour. 

O dată cu neoliticul, populaţia umană ce a început să-şi bazeze supravieţuirea pe cultivarea plantelor şi creşterea animalelor a trebuit să-şi extindă 
interacţiunea cu lumea animală şi vegetală. În această perioadă peisajul s-a schimbat. Supremaţia pădurii a luat sfârşit, ea fiind defrişată în favoarea 
extinderii aşezărilor umane şi a terenurilor agricole. Erau cultivate graminee - grâu, orz, secară, mei şi ovăz, precum şi leguminoase ca bob, mazăre şi 
linte, plante tehnice - in şi cânepă. Oamenii utilizau plantatorul din lemn şi săpăligă din corn de cerb. Ulterior, a apărut secera pentru recoltare şi râşnită 
pentru producerea făinii. Odată cu diversificarea uneltelor, s-a dezvoltat şi preocuparea estetică şi religioasă. Au apărut astfel o mulţime de podoabe 
confecţionate din os sau corn. Animalele de pe lângă casa omului erau câinii, ovinele, porcinele, caprinele şi bovinele. Primul animal domesticit ar fi 
fost câinele, probabil chiar din mezolitic, acum 10.000 de ani în Europa. A urmat oaia, prin 9000 î.Hr., al cărui strămoş sălbatic era muflonul roşu din 
Europa sudică. Prin 7000 î.Hr., au fost domesticiţi capra, porcul (al cărui strămoş era mistreţul) şi boul, al cărui strămoş era bos primigenius. În vitrina 
centrală au fost expuse diverse unelte din oase de ovicaprine şi de vită, diverse podoabe şi un impresionant craniu de bour. 

Lemnul începe să fie folosit tot mai mult în construirea locuinţelor. Toporul din piatră, unealta simbol a neoliticului, a fost atât 
cioplit, cât şi şlefuit de-a lungul multor ore pentru a-i da un aspect foarte neted la atingere şi un tăiş drept, capabil să reziste la şocuri 
violente. Fixat într-un mâner din lemn, direct sau prin intermediul unei piese din corn de cerb, toporul avea o mare eficienţă. Expoziţia 
prezintă descoperiri din siturile de la Măgura şi Vităneşti. 

Focul oferea lumină şi căldură pe timpul nopţii, în jurul lui indivizii strângându-se pentru a veghea. Era sursă de protecţie contra 
ameninţărilor reale sau imaginare, cel ce îndepărta tenebrele nopţii, dar şi principal mijloc în prepararea hranei prin fierbere, prăjire sau 
afumare. Era folosit şi în procesul de realizare al ceramicii, pentru fixarea vârfurilor de săgeţi prin topirea răşinii, pentru producerea 
coloranţilor sau ameliorarea calităţii silexului. De-a lungul timpului, oamenii au ajuns să cunoască esenţele de arbori care ajutau la 
aprinderea mai rapidă a focului, dar şi proprietăţile calorice ale diferitelor tipuri de roci.  A fost exemplificat procesul obţinerii  răşinii de 
pin şi s-a expus şi un vas din lut, cu baza perforată, folosit posibil în acest proces. 

Pe lângă împletitul răchitei, prelucrarea osului şi a cornului de cerb, ei inventează acum olăritul, torsul şi ţesutul. Apar rogojini ale 
căror amprente s-au  păstrat pe fundurile unor vase ceramice, aşa cum se poate observa pe fragmentele ceramice de la Măgura Buduiasca. 
O componentă majoră a activităţilor casnice a fost prelucrarea fibrelor vegetale şi animale. S-au păstrat atât unelte cum ar fi diverse ace 
cât şi greutăţi de la războaiele de ţesut, prezente în număr mare în tell-urile gumelniţene de la Vităneşti Măgurice şi Ciolăneşti. Activităţile 
de cultivare şi de procesare a cerealelor au lăsat numeroase urme. S-a descoperit un număr extrem mare de lame de seceră, râşniţe cât şi 
vase ceramice. Pescuitul este atestat atât prin resturile osoase cât şi prin acele din cupru şi greutăţile din lut pentru plase. Toate aceste 
activităţi au fost ilustrate prin expunerea unor artefacte tipice pentru aceste activităţi.  

Interacţiunea dintre oameni, animale şi plante a cuprins şi manifestări ce ţin de viaţa spirituală. Aceasta se întrevede în descoperirile de 
statuete antropomorfe sau zoomorfe lucrate din os, corn sau lut. Din neolitic, omul a căutat să-şi îmbunătăţească tot mai mult condiţia de 
viaţă. El depăşeşte astfel stadiul de „supravieţuitor” din paleolitic şi mezolitic, devenind „stăpânitor” al mediului prin noile sale descoperiri.  

Expoziţia „Omul, plantele şi animalele în preistorie” a folosit numeroase imagini şi reconstituiri rezultate ale arheologiei 
experimentale pentru a ilustra cât mai eficient alături de obiectele expuse acest subiect destul de dificil dar fascinant. 

 

Ion Torcică 
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CICLUL  EXPOZIŢIONAL:  ROMÂNIA  ŞI  RĂZBOIUL  DE  ÎNTREGIRE 

1917  AN  DE  RĂSCRUCE,  MARILE  BĂTĂLII 
 

Expoziţia 1917 - An de răscruce - Marile Bătălii face parte din ciclul 
expoziţional România şi Războiul de întregire, ciclu care urmăreşte să prezinte 
publicului, pe parcursul a trei ani (2016 - 2018), implicarea României în primul 
Război Mondial şi atingerea dezideratului naţional de întregire. 

Această expoziţie a fost realizată de Muzeul Judeţean Teleorman în colaborare cu 
Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale. Alături de principalii organizatori şi-
au adus contribuţia la realizarea ei şi colecţionarii Teodor Săceanu şi Viorel Ioşca. 

Demersul expoziţional a încercat să prezinte drama retragerii autorităţilor 
politice şi militare în Moldova, stabilizarea frontului, reorganizarea armatei române 
şi marile bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. De asemenea, expoziţia a propus 
publicului să urmărească, din perspectivă locală, perioada grea a ocupaţiei germane. 
Toate aceste evenimente au fost evidenţiate prin asigurarea a trei paliere 
expoziţionale: documentar, fotografic şi numismatic. 

Primul palier, cel documentar, a încercat să înfăţişeze situaţia politică şi social-
economică din judeţul Teleorman. Aceste documente pun în evidenţă aspecte ale ocupaţiei 
germane în judeţul nostru şi efectele produse de această ocupaţie asupra locuitorilor. 

Al doilea palier, cel fotografic, a încercat să prezinte aspecte ale ocupării 
Bucureştiului şi distrugerile provocate de armata germană, rolul Misiunii Militare 
Franceze în reorganizarea armatei române, viaţa pe front şi dramele din spatele 
frontului, aspecte legate de ofensiva de la Mărăşti şi rezistenţa româno-rusă de la 
Mărăşeşti şi Oituz, imaginea inamicului în campanie, stabilizarea frontului. 

Al treilea palier, cel numismatic, a încercat să pună în evidenţă, prin intermediul 
mai multor plachete comemorative, spiritul de jertfă şi sacrificiu al ofiţerilor români 

precum şi al marilor bătălii. Expoziţia a fost deschisă în perioada 3 noiembrie - 8 decembrie 2017 la Muzeul Judeţean Teleorman. 
 

Cătălin Borţun 
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COMORI  DOCUMENTARE  ŞI  FOTOGRAFICE  DIN  PATRIMONIUL 
BIROULUI  JUDEŢEAN  TELEORMAN  AL  ARHIVELOR  NAŢIONALE 

ŞI  MUZEULUI  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

Deschisă publicului vizitator în data de 15 decembrie 2017, expoziţia Comori 
documentare şi fotografice din patrimoniul Biroului Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale şi Muzeului Judeţean Teleorman este realizată împreună cu 
Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi poate fi vizitată în Sala 
Auditorium a Muzeului Judeţean Teleorman până la data de 16 februarie 2018. 

Publicul vizitator poate admira în cadrul acestei expoziţii adevărate comori 
documentare şi fotografice din patrimoniul celor două instituţii, cum ar fi: Hrisovul 
Domnesc emis de domnitorul Constantin Şerban în 1654 (cel mai vechi document 
păstrat la Arhivele teleormănene), Hrisovul emis de domnitorul Alexandru Dimitrie 
Ghica privind întemeierea oraşului Alexandria (1840), dar şi alte hrisoave domneşti, 
hotărnicii, planuri, acte de vânzare, scrisori şi telegrame semnate de personalităţi 
precum C.A. Rosetti, Ştefan Luchian, I.C. Brătianu, documente şi fotografii legate 
de Războiul de Independenţă, Răscoala din 1907 şi cele două Războaie Mondiale, 
titluri de împroprietărire în urma reformelor agrare, brevete de acordare a unor 
medalii eroilor de război, brevete de invenţii, precum şi documente referitoare la 
personalităţile marcante ale judeţului Teleorman cum sunt Marin Preda, Zaharia 
Stancu, Gala Galaction etc. 

Claudiu Olaru 
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COLECŢII  ŞI  COLECŢIONARI  –  EDIŢIA  A  VI - A 
 

Muzeul Judeţean Teleorman a deschis la 29 septembrie 2017 expoziţia Colecţii şi 
Colecţionari, manifestare ajunsă la cea de-a VI-a ediţie şi înscrisă în cadrul Proiectului 
Expoziţional Octombrie - Luna colecţionarului. 

Şi în acest an, expoziţia a fost un prilej de bucurie pentru colecţionarii prezenţi, un 
prilej de a face o comparaţie între exponate, a modului în care a fost realizată etalarea 
lor, de a analiza felul în care între tematica s-a diversificat de la an la an. 

Pentru ediţia a VI-a s-au înscris 30 de colecţionari din Alexandria şi Bucureşti, 
Giurgiu, Nanov Roşiorii de Vede. Exponatele acestora au fost reunite într-un număr de 
31 de colecţii ce au abordat diferite teme şi domenii: numismatică (monede şi bancnote), 
medalistică, bibliofilie, etnografie etc. Lucruri banale, întâlnite în viaţa de zi cu zi, 
precum calendarele, pixurile, etichetele diverse, nasturii, brichetele, pliculeţele de zahăr, 
orarele şcolare şi-au găsit locul în vitrinele muzeului, organizate în colecţii tematice. Tot 
colecţii au devenit şi obiecte precum magneţii de frigider, clopoţeii metalici sau de 
porţelan şi cărţile poştale ilustrate, toate acestea obiecte – suvenir adunate de prin lume 
de colecţionari. Pentru nouă dintre cei de 30 de colecţionari participanţi, aceasta a fost 
prima prezenţă în cadrul proiectului nostru expoziţional. Îmbucurător a fost faptul că şi 
la această ediţie au participat cu exponate şase elevi, unii dintre ei deja la a treia sau a 
patra participare, ceea ce a demonstrat, în opinia noastră, interesul şi dorinţa acestora de 
a colecţiona şi de a-şi face cunoscut[ pasiunea.  

Expoziţia Colecţii şi Colecţionari a atras, pe parcursul lunii octombrie 2017, cât a 
rămas deschisă pentru vizitare, peste 600 de vizitatori care au putut cunoaşte domeniul 
fascinant al colecţiilor. 

 

Pavel Mirea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„OCTOMBRIE - LUNA  COLECŢIONARULUI” 

Expozanţii la ce-a de-a V-a ediţie a expoziţiei 
 

Colecţii şi Colecţionari şi exponatele prezentate: 
 

PS Galaction - Micii amici ai celor mici 
Ştefan-Leonard Apostol- Maşini Hotweels 
Eugen Becheru - Pixuri ciudate 
Aurel Căplescu - Bancnote româneşti 
Gheorghe Chircu - „Oale şi ulcele” 
Marin Ciobanu - Lumea sportului pe fanioane 
Ion Crantea - Moneda EURO 
Aurel Deca - Etichete sticle bere 
Constantin Dragnea - Magneţi de frigider 
Mihai Enache - Trenuri şi maşini americane 
Andrei Fărcăşanu - Imagini de ieri şi de azi, din lume şi din ţară 
Romeo Furtună - Călători prin Neamţ acum un veac 
Cristina Giolfan - Pădurea Fermecată 
Ion Iancu - Mănăstiri din România în Cărţi Poştale ilustrate 
Ecaterina Ioşca - Nemuritoarea ie 
Mariea Ioşca - Migală şi forma aţei 
Viorel Ioşca - „Fantezii” de fumător 
Mihaela Maftei - Lumea străbătută de zahăr prin ambalaje 
Andrei Mihai Manolescu - Ştrumpfii, Stikeez şi Super Flizz 
Gabriel Mitu - Cocarde 
Lionede Ochea - Colecţie integrală de monede Palestina sub  
                           protectorat britanic (1927-1946) 
Alexandra Teodora Săceanu - Surprize cu fotbalişti 
Mariana Săceanu - Semne heraldice pe nasturi metalici 
Teodor Nicolae Săceanu - Orare şcolare (1967-1989) 
Ştefan Stan - Publicistică teleormăneană post-decembristă 
                    - Documente de acces pe „cărările vieţii…” 
Alin Vasilică Stângă - Eroi şi supereroi în lumea benzilor desenate 
Lucas Şopandă-Ochea - Malta – monede de la Independenţă la Euro 
Ciprian Tironeac - Cartea în miniatură 
Ramona Vâjă - Clopoţei 
Gheorghe Zbârcea - Personalităţi europene pe medalii 
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TÂRGUL  COLECŢIONARILOR  -  EDIŢIA  A  V – A 
 

Cea de-a V-a ediţie a Târgului Colecţionarilor, devenit parte a Proiectului 
expoziţional Octombrie - luna colecţionarului, a avut loc la Muzeul Judeţean 
Teleorman sâmbătă, 14 octombrie 2015, între orele 10.00-16.00. 

Ideea iniţierii unui asemenea târg în incinta instituţiei muzeale de la 
Alexandria şi-a găsit materializarea în anul 2013, atunci când a fost organizat 
pentru prima dată. 

Încă de la început, organizatorii au conceput Târgul Colecţionarilor ca un loc 
destinat comunicării între colecţionari şi iubitorii de artă, istorie şi cultură, un loc 
al cunoaşterii reciproce, un loc în care se pot face schimb de obiecte dar şi de idei, 
iar cei interesaţi pot vinde sau cumpăra obiecte pentru întregirea, mărirea şi 
diversificarea colecţiilor. 

Mediatizarea evenimentului a fost făcută atât în plan local, cât şi în plan 
naţional, manifestarea fiind prinsă inclusiv în programul târgurilor de antichităţi ce 
se desfăşoară în ţară, program disponibil pe website-ul www.targulcolectionarilor.ro. 

Această a V-a ediţie s-a desfăşurat în curtea muzeului, într-o frumoasă zi de 
toamnă. Aici au fost prezenţi cinci colecţionari care şi-au etalat o parte a colecţiilor 
compuse din obiecte de diferite categorii, de la: monede, bancnote, timbre, cărţi 
poştale, calendare, semne de carte, cartele telefonice, însemne militare, la decoraţii, 
medalii, plachete, insigne, cutii de chibrituri, cărţi etc., oferite fie spre vânzare, fie 
date „la schimb”. 

Chiar dacă numărul vizitatorilor nu a fost prea mare – cu puţin peste 30 de 
persoane – aceştia au făcute parte, în general, din categoria „cunoscătorilor”, iar 
„tranzacţiile” nu întârziat să apară. Am avut surpriza ca printre cei interesaţi de 
„vechituri” să fie şi persoane venite din alte localităţi, de exemplu de la Bucureşti şi Ploieşti. Toţi cei prezenţi la eveniment au putut vizita 
gratuit – ca şi în anii precedenţi – expoziţia Colecţii şi Colecţionari. 

 

Pavel Mirea 
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În a doua parte a anului 2017, proiectul Muzeul…te vizitează a continuat chiar în oraşul Alexandria, la Liceul Tehnologic nr. 1, la 
clasele a IX a şi a X a ce au ca diriginte profesoarele Angelica Prodana şi Maria Ciobanu. La data de 27 octombrie 2017, în laboratorul de 
gastronomie, a avut loc activitatea Vechi unităţi de măsură, în cadrul căreia am făcut o prezentare power-point a unităţilor de măsură ce  
s-au folosit altădată în spaţiul românesc. Le-am prezentat elevilor vechile unităţi de măsură ale lungimilor, cum ar fi stânjenul, prăjina, 
funia, cotul palma, degetul, pasul. Spre exemplu, palma servea la măsurarea adâncimii gropilor, lăţimii şi grosimii scândurilor. În secolul 
al XVIII-lea, cu palma se măsura şi pământul. În documente sunt menţionate Palma proastă sau de om de mijloc (0,205-0,255 m), de la 
care provenea numele de stânjen prost sau de mijloc şi Palma domnească (0,255-0,285 m, deci mai mare), folosită la confecţionarea 
stânjenului domnesc. 

Elevii au fost impresionaţi de faptul că în vechime, ca şi astăzi de altfel, se folosea pentru măsurarea lungimilor bobul de orz, în 
special pentru măsurarea lungimii pantofilor, stabilindu-se baza acestuia numerele la pantofi, fiind egal cu 0,85 cm. Pentru măsurarea 
capacităţilor şi a volumului, în trecut, în Ţara Românească şi Moldova s-a folosit în special vadra, egală astăzi cu aproximativ 10 litri. 
Ocaua şi metrul etalon, unităţi de măsură introduse de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, sunt piese de o foarte mare însemnătate şi 
au fost introduse de Domnul Principatelor Române în anul 1864, prin lege, dar efectiv au fost folosite douăzeci de ani mai târziu. 
Domnitorul a dat Legea pentru adoptarea sistemului de măsuri şi greutăţi, acestea fiind: ocaua, metrul etalon, stânjenul, pogonul. 

Cât priveşte ocaua ca măsură de capacitate, aceasta s-a folosit mai ales pentru lichide şi mai puţin pentru măsuratul materiilor uscate. 
Ocaua moldovenească avea, în măsură modernă, 1,520 litri, pe când cea muntenească era mai mică, având 1,288 litri. Ocaua pentru 
materii uscate era de 1,698 litri în ambele state româneşti. Elevii au văzut în fotografii cum arata cunoscuta oca a lui Cuza, precum şi 
metrul etalon. Le-am prezentat şi vechile unităţi de măsură pentru masă, acestea fiind baniţa,ocaua, litra, dramul. 

Alegerea acestei teme s-a dovedit a fi una inspirată, deoarece elevii au fost atenţi şi interesaţi, iar la finalul activităţii au spus că 
unităţile de măsură de astăzi sunt mult mai simple şi mai uşor de folosit decât cele folosite altădată în Ţările Române. 

 

Luminiţa Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(continuare în pag. 10) 

PROIECTUL  „MUZEUL...  TE  VIZITEAZĂ” 

pag. 9



 

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html  
 

 
 
 
 
 

(urmare din pag. 9) 
 

*  *  * 
 

La data de 28 noiembrie, proiectul educativ Muzeul… te vizitează a ajuns la Liceului Tehnologic din Măgura pentru a desfăşura, 
împreună cu clasa a III-a, manifestarea intitulată 1 Decembrie 1918 - Ziua Marii Uniri. 

Această manifestare dedicată Zilei Naţionale a României şi aniversării a 99 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost 
compusă din două părţi. 

Astfel, în prima parte, copiii au aflat cum a ajuns să fie sărbătorită Ziua Naţională a Românie la data de 1 decembrie şi ce s-a 
întâmplat din punct de vedere istoric în ziua de 1 decembrie 1918, atunci când Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 
de delegaţi a adoptat o rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul, Crişana şi Maramureş cu 
România. 

Amintind şi faptul că tot în 1918, la 9 aprilie se unea Basarabia cu România, urmată la 9 noiembrie de Bucovina, am concluzionat, 
împreună, că în anul 1918 poporul român a ştiut să valorifice admirabil conjunctura internaţională favorabilă creată în urma Primului 
Război Mondial şi a destrămării imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar. 

Pentru a fi cât mai atractivă această parte a manifestării, elevii au urmărit şi o prezentare power-point cu cele mai importante 
momente ale Unirii de la 1918 dar şi imaginile surprinse de Samoil Mârza (singurul fotograf al Unirii), la final trebuind să rezolve un 
rebus cu întrebări legate de Ziua Naţională. 

În cea de-a doua parte a manifestării actorii principali au fost elevii care, îndrumaţi de doamna învăţătoare Maria Ciobănescu, cu 
ajutorul lipiciului şi a hârtiei creponate, în trei culori, au realizat diferite planşe ce aveau ca temă Ziua Naţională, exprimând astfel bucuria 
şi frumuseţea acestui moment istoric definitor pentru poporul nostru. 

 

Claudiu Olaru 
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În perioada 28 – 31 august 2017, Muzeul Judeţean Teleorman a organizat a IV-a ediţie a proiectului educaţional „Şcoala de vară”. 
Proiectul, adresat elevilor din ciclul primar şi gimnazial, a venit şi în acest an în faţa copiilor cu o ofertă deosebită pentru petrecerea 
timpului liber într-un mod creativ. O serie de ateliere inedite şi diverse au făcut ca cei mici să se bucure pe parcursul a 4 zile, timp de câte 
două ore pe zi, de experienţe şi informaţii noi, de interacţiune şi voie bună. 

Astfel, sub îndrumarea specialiştilor muzeului, copii au învăţat să ţeasă la gherghef în cadrul atelierului „Să ţesem frumos” (28 august), 
au aflat cum se realizează un coşuleţ din materiale vegetale participând la atelierul „Împletituri din fibre vegetale” (29 august), au 
experimentat „Culori pe sticlă” (30 august) şi au realizat o „Trusă de cusut pentru călătorii” (31 august). 
 

*  *  * 
 

ATELIERUL  SĂ  ŢESEM  FRUMOS 
 
Derulat în ziua de 28 august 2017, între orele 10.00 - 12.00, atelierul „Să ţesem frumos” a fost unul dintre atelierele prin care am urmărit 

să prezentăm şi să-i iniţiem pe cei mici în tainele unui meşteşug vechi, în scopul păstrării bunelor tradiţii şi obiceiuri populare. În acelaşi timp, 
prin acest atelier ne-am propus şi să-i facem pe copiii participanţi să dobândească deprinderi lucrative, folosind atenţia şi îndemânarea. 

În prima parte a activităţii, copiii au primit informaţii despre importanţa ţesutului în viaţa oamenilor şi despre arta realizării acestui 
meşteşug popular. Au aflat că torsul şi ţesutul reprezintă ocupaţiile de bază de altădată ale femeii teleormănene, ocupaţii care au dus la 
apariţia unei adevărate arte naţionale. Pentru a realiza o scoarţă, o velinţă, un păretar, ştergare pentru uzul casnic sau gospodăresc sau chiar 
îmbrăcămintea pentru întreaga familie, femeile şi fetele trebuia mai întâi să pregătească firele pe care le introduceau în războiul de ţesut. 
Pentru acest lucru ele torceau bumbacul şi lâna, materiale de bază ale industriei casnice textile. Aceste meşteşuguri se dobândeau printr-o 
îndelungată tradiţie. Copiilor li  s-a spus că ţesutul la gherghef este asemănător ţesutului la război, diferenţa fiind că iţele sunt puse vertical 
şi se lucrează cu mâna, nu cu suveica. 

Totodată, cei mici au învăţat despre materialele folosite, despre cum se alătură culorile, au descifrat motivele tradiţionale şi au fost 
iniţiaţi în tainele şi tehnicile gherghefului.  

În partea a doua a atelierului, fiecare copil a primit câte un gherghef şi materiale textile colorate şi au aplicat cele învăţate.  
Cu răbdare şi îndemânare, folosind tehnica cea mai simplă, cea a ţesutului în două iţe, au realizat covoraşe pentru camera lor sau a 

păpuşilor, covoraşe care au putut deveni şi tablouri, suporturi de căni, etc. Toţi copiii au terminat atelierul foarte mulţumiţi de ceea ce a 
ieşit din mâinile lor micuţe. Spre entuziasmul lor, ţesăturile realizate au fost luate acasă drept amintire. 

 

Luminiţa Gheorghe, Corina Iordan 
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ATELIERUL  ÎMPLETITURI  DIN  FIBRE  VEGETALE 
 
Atelierul Împletituri din fibre vegetale a avut loc în data de 29 august 2017 în cadrul proiectului Şcoala de vară. Au participat 21 de 

elevi, cu vârstele cuprinse între 6 şi 14 ani. Ideea a venit de la existenţa unui fragment ceramic din neoliticul mijlociu, cultura Dudeşti, 
descoperit pe şantierul arheologic Măgura, punctul Boldul lui Moş Ivănuş. Acesta este constituit din baza unui vas ce prezintă amprenta 
unei rogojini realizată din fibre vegetale. 

În prima parte a atelierului copiilor li s-au prezentat diverse tipuri de împletituri din fibre vegetale (confecţionate din scoarţă de tei, salcie sau 
frunze de papură), luându-se ca exemplu cele folosite în preistorie. Cu această ocazie s-au prezentat şi însuşirile materialelor vegetale, considerate 
esenţiale în prelucrarea lor. De asemenea, li s-a explicat de ce şi cum au folosit oamenii aceste materiale încă din cele mai vechi timpuri. 

În a II a parte, cei mici au realizat un coşuleţ împletit din frunze uscate de papură. Materialele au fost pregătite în prealabil, fiind 
udate uşor pentru a redeveni maleabile. Baza coşuleţului a avut modelul amprentei de pe ciobul neolitic. Pereţii au avut un model simplu 
constituit din frunze de papură dispuse vertical pe care s-au întreţesut altele dispuse orizontal.  

Chiar dacă a fost complicat, toţi copiii s-au familiarizat cu tehnicile de lucru din domeniul împletitului şi au reuşit să utilizeze operaţii 
simple de împletire a materialelor din natură. 

În cele două ore de lucru ei au avut posibilitatea să descopere şi să experimenteze una dintre cele mai vechi şi mai spectaculoase 
meşteşuguri existente în preistorie. Totodată, au putut să-şi dezvolte imaginaţia şi abilităţile manuale. 

 

Mădălina Dumitru, Ion Torcică 
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ATELIERUL  CULORI  PE  STICLĂ 
 

Desfăşurat în data de 30 august 2017, în cadrul Şcolii de Vară a Muzeului Judeţean Teleorman, atelierul intitulat Culori pe sticlă   
s-a adresat copiilor între 4 şi 12 ani având următoarele obiective: să le descopere şi să le dezvolte participanţilor creativitatea şi simţul 
artistic, să-i atragă spre activităţile muzeului şi în acelaşi timp să crească vizibilitatea muzeului. 

Pentru realizarea acestui atelier au fost folosite căni şi suporturi pentru lumânări, ambele din sticlă, culori pentru sticlă şi pensule. 
Etapele realizării acestui atelier au fost următoarele: 
1. Degresarea obiectelor din sticlă. S-a realizat folosindu-se alcool şi vata de bumbac, procedeu prin care s-a îndepărta orice urmă de 

praf sau pată de grăsime. 
2. Trasarea liniilor de contur aplicând culoarea neagră. Această etapă a fost necesară pentru a delimita în bucăţele mai mici spaţiul de 

lucru, pe de o parte pentru a le fi mai uşor copiilor să aplice culorile, iar pe de altă parte pentru a se crea modelul ce imită vitraliile. 
3. Aplicarea culorilor. Copiii şi-au ales culorile preferate, le-au aplicat pe obiectele din sticlă şi astfel au realizat dintr-un obiect din 

sticlă, banal şi de serie, un obiect personalizat şi unicat. 
Datorită interesului pe care l-au arătat copiii participanţi, precum şi feedback-ului pozitiv primit din partea părinţilor, considerăm că 

acest atelier şi-a atins scopul pentru care a fost gândit şi realizat. 
 

Claudiu Olaru 
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ATELIERUL  TRUSĂ  DE  CUSUT  PENTRU  CĂLĂTORII 
 
De necesitatea coaserii obiectelor de îmbrăcăminte atunci când suntem plecaţi la drum, dar fără a avea cele de trebuinţă, ne-am lovit cu 

siguranţă toţi la un moment dat. Astfel, la acest atelier ne-am propus îndrumarea copiilor pentru realizarea unei asemenea truse de cusut. 
Pentru conceperea trusei s-a ţinut seama să fie flexibilă, de dimensiuni reduse, dar suficient de încăpătoare pentru a fi dotată cu toate 

cele necesare şi să poată fi realizată cu uşurinţă de copiii din clasele mici. Materialele folosite au fost în special textile, pe o bază din 
carton duplex, elevii trebuind să îmbine prin lipire, în câţiva paşi, fragmentele pregătite în prealabil de noi cu anumiţi indicatori. 

Cele două fragmente din pânză galbenă au fost cusute estetic cu câte două inimioare roşii (fete)/ două mere verzi (băieţi), fiecare din acestea 
având câte o crestătură dedesubt. Elevii au introdus prin crestături câte un ghemotoc de vată şi astfel fiecare inimioară/măr a putut deveni 
viitoarea pernuţă de ace. Inimile mari din carton au fost lipite pe pânzele galbene, ţinând seama de conturul desenat cu creionul, după care 
marginile crestate au fost întoarse şi lipite strâns, pentru realizarea unui contur frumos. Celor două jumătăţi ale trusei le-a fost adăugată articulaţia 
din fragmente din fundă satinată, în partea inferioară a trusei, iar superior câte două şireturi galbene pentru închiderea acesteia. Au fost aplicate 
apoi suprafeţele interioare din pânză verde, marcate uşor pe margini pentru operaţiile următoare. Toate obiectele care au dotat trusa au fost prinse 
prin intermediul a cinci panglici satinate galbene, dimensionate şi poziţionate diferit, ce au fost lipite la capete în funcţie de marcaje. 

Fiecare copil a avut pregătită câte o punguţă cu ceea ce trebuia să prindă în interiorul trusei: un cartonaş cu patru feluri de aţă 
colorată, două ace de siguranţă, patru bolduri cu cap colorat, trei ace de cusut, trei nasturi şi două capse, urmând să adauge acasă câte o 
forfecuţă în locul destinat acesteia. 

Trusa de cusut rezultată a fost estetică, flexibilă şi plată, uşor de strecurat în orice valiză, adăugând un plus de îndemânare şi 
experienţă copiilor care au realizat-o. 

 

Simona Tironeac, Pompilia Zaharia 
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Satisfacerea reală a nevoilor, dorinţelor şi intereselor publicului este un element necesar pentru ca muzeul să poată să-şi îndeplinească cu 
succes rolul cultural-educaţional. Pentru a putea satisface publicul, muzeul trebuie să îi cunoască cu exactitate caracteristicile, nevoile, dorinţele şi 
interesele şi să aibă o comunicare permanentă cu acesta. Acest rol îi revine serviciului de Relaţii Publice din cadrul oricărei instituţii muzeale. 

Plecând de la aceste considerente, şi în anul 2017, serviciul de Relaţii Publice din cadrul Muzeului Judeţean Teleorman a avut în 
centrul atenţiei publicul, stabilind strategii de comunicare şi atragere a acestuia şi analizând în permanenţă evoluţia atât a vizitatorilor reali 
cât şi cea a vizitatorilor virtuali, prin monitorizarea  traficului de pe website-ul www.muzeulteleorman.ro şi de pe contul de facebook al  
muzeului. Astfel, în anul 2017, instituţia noastră a înregistrat 3479 de vizitatori reali şi 7656 de vizitatori virtuali. 

Activităţile organizate şi derulate de către specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman au fost promovate permanent prin afişe, invitaţii, 
comunicate de presă transmise către mass-media locală şi naţională, pe liste de e-mail-uri, pe portalurile Consiliului Judeţean Teleorman, 
CIMEC, pe website şi facebook. Presa a fost monitorizată în permanenţă, iar copii după articolele apărute au fost arhivate într-un Dosar de 
Presă. De asemenea, au fost conservate în format digital fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale şi promovate pe 
Youtube, pe pagina de Facebook a instituţiei şi pe website-ul Muzeului Judeţean Teleorman. 

În 2017 au fost transmise către mass-media, şi implicit către public, 58 de comunicate de presă şi 89 de afişe ale expoziţiilor şi 
evenimentelor culturale organizate de instituţia noastră. Activitatea Muzeului Judeţean Teleorman a fost oglindită în 677 de articole 
publicate în ziarele locale şi centrale precum şi prin mijloacele de comunicare audio-video şi virtuale (ziare locale – 100, Agerpres – 61, 
televiziuni locale – 92, radiouri locale – 144, radio naţional – 60, presa de specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Centru 
Informatic de Memorie Culturală, Colecţionarul, site-uri specializate etc.) – 24, apariţii on-line – 196). 

Campania susţinută de promovare a instituţiei prin intermediul reţelei de socializare Facebook a continuat şi pe parcursul anului 2017. Au fost 
postate 125 de texte şi peste 1500 de fotografii. În prezent, contul de Facebook al Muzeului Judeţean Teleorman numără 4004 de prieteni şi 1421 
aprecieri venite de la vizitatorii virtuali din întreaga ţară şi din străinătate ( Spania, Marea Britanie, Italia, Statele Unite ale Americii, Germania, 
Austria). Feedback-ul – aprecierile şi comentariile care pot fi vizualizate pe cont – demonstrează eficienţa acestui mod de relaţionare cu publicul. 

La rândul său, website-ul instituţiei a fost actualizat permanent. Conform monitorizării realizate cu programul Google Analytics, în 
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017, a fost înregistrat un număr de 3652 vizite virtuale pe adresa www.muzeulteleroman.ro, 
reprezentând 2349 vizitatori virtuali din 44 de ţări de pe cele 7 continente (Europa - 3437, America de Nord şi de Sud - 112, Asia - 88, 
Africa - 1, Australia şi Oceania - 1, plus 13 locaţii nesetate), cu o medie de 4,97 pagini vizitate la fiecare accesare. 

O statistică a clasamentului primelor cinci locuri la diferite categorii ale vizitelor virtuale poate fi sintetizată astfel: 
 

  
Ţări 

  
Oraşe 
(România) 
 

  
Oraşe 
(din lume) 

 

1 România - 3214   Alexandria -  1221    Meudon (Franţa) -   25 
2 SUA -     58   Bucureşti -  1167    Sofia (Bulgaria), Munchen (Germania), 

   Madrid (Spania) - 
   
  11 

3 Franţa -      39   Roşiorii de Vede -      86    Chişinău (Moldova), Weehawken (SUA) -     9 
4 Marea Britanie -     29   Buzău -      69    Londra (Marea Britanie) -     8 
5 Bulgaria -      26   Piteşti -      48    Cardiff (Marea Britanie) -     6 
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(urmare din pag. 15) 
 

În ceea ce priveşte strategia pentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, Muzeul Judeţean 
Teleorman a derulat şi în anul 2017 o serie de programe educative – „Muzeul-sursă de cultură şi educaţie”, „Muzeul te vizitează”, „Şcoala 
de Vară” - destinate preşcolarilor, şcolarilor şi liceenilor, dar a venit şi în întâmpinarea altor instituţii cu sprijin logistic. Astfel, în cursul 
anului trecut, au fost încheiate 15 parteneriate educaţionale cu unităţi de învăţământ din judeţ (3 - preşcolar, 7 - clasele I-VIII, 4 - clasele 
IX-XII, 1 Asociaţia T.E.T.A.). 

Tot la acest capitol, al relaţiilor publice, trebuie să menţionăm, nu în ultimul rând, buna colaborare pe care am avut-o şi pe care o 
avem cu o serie de instituţii din judeţ şi din ţară (Consiliul Judeţean Teleorman, Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, 
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Teleorman, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă , 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Secţia Alexandria a  Societăţii Numismatice Române, Inspectoratul Şcolar Teleorman) care ne-au fost 
alături şi în 2017 în organizarea şi participarea la evenimentele organizate şi găzduite de Muzeul Judeţean Teleorman. 

 

Corina Iordan 
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Acordarea celor două premii de excelenţă - Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică şi Premiul „Ion Moraru” pentru 
cercetare istorică - a încheiat şi în acest an sezonul activităţilor culturale organizate de Muzeul Judeţean Teleorman. 

Evenimentul a avut loc în ziua de 15 decembrie şi a reunit în Sala Multimedia oameni de cultură, profesori, colaboratori ai instituţiei 
precum şi reprezentanţi ai familiilor celor două personalităţi ale căror nume au fost atribuite premiilor instituite de Muzeul Judeţean Teleorman. 

Premiile s-au acordat, ca şi în anii trecuţi, în urma evaluării efectuate de către un juriu de specialitate, pentru lucrări ştiinţifice 
originale, redactate în limba română, ce au avut ca subiect arheologia şi istoria, lucrări publicate în ultimii trei ani, incluzând şi anul 
calendaristic pentru care se acordă premiul . 

În 2017, Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică a fost acordat colectivului de autori: Alin Frînculeasa, Angela Simalcsik, 
Bianca Preda şi Daniel Garvăn pentru volumul Smeeni – Movila Mare. Monografia unui sit regăsit, editat de Muzeul Judeţean Buzău, în 
seria Biblioteca Mousaios, nr.13, apărut în anul 2017 la Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte. Lucrarea reprezintă valorificarea pluridisciplinară 
şi reinterpretarea datelor arheologice ale unei cercetări efectuată în 1958 asupra unei importante movile funerare ce datează din mileniul al 
III-lea î.Hr., aflată în localitatea Smeeni, jud. Buzău şi rămasă nevalorificată ştiinţific timp de aproape 60 de ani. 

Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică - ediţia 2017 a fost acordat autoarelor Maria Vertan şi Ecaterina Ţânţăreanu pentru 
volumul Mavrodin – Istoria unui târg (1810-1864), Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2017. Lucrarea valorifică monografic documentele 
existente în arhive, creionând istoria scurtă, de numai 54 de ani, a unui târg din Ţara Românească: Mavrodin. Este unul dintre puţinele 
exemple de târguri din epoca modernă care nu a evoluat pe scara urbanităţii şi a decăzut la statutul de comună rurală. Volumul abordează 
aspecte privind populaţia şi categoriile sociale, viaţa economică, învăţământul, Biserica şi viaţa spirituală, situaţia sanitară, modul de viaţă etc. 

 

Corina Iordan 
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Depozitul de lame de silex de la Băbăiţa, jud. Teleorman 

 
 
 
 

ELITE,  MEŞTERI  ARTIZANI  ŞI  DRUMURI  DE  SCHIMB 
ÎN  ENEOLITICUL  NORD - DUNĂREAN 

 
Pe parcursul mileniului V şi a primei părţi a mileniului        

IV î.Hr. societăţile umane din estul şi sud-estul Europei au 
cunoscut o dezvoltare considerabilă, aflându-se în ceea ce se 
cunoaşte astăzi drept perioada eneolitică.  

Cercetările arheologice au constatat o creştere demografică 
semnificativă şi o dezvoltare a numeroase aşezări complexe cum 
ar fi tell-urile culturi Gumelniţa sau cele de dimensiuni gigantice 
pentru aceea vreme, aşa cum sunt cele din arealul tripolian al 
culturii Cucuteni. Paralel cu acest proces s-au dezvoltat unele 
tehnologii cum ar fi cele ale prelucrării cuprului şi aurului, 
prelucrarea complexă a silexului cât şi folosirea masivă a 
grafitului în decorarea ceramicii. Toate 
acestea aveau la bază procese, metode 
şi operaţii ce nu puteau fi accesibile 
tuturor membrilor unei comunităţi ci 
doar a unor meşteri artizani. O altă 
caracteristică a epocii este transportul 
de materii prime şi de obiecte finite pe 
distanţe mari de până la 1600 km. 
Mormintele gumelniţene descoperite în 
necropola de la Varna-Bulgaria, unele 
extrem de bogate în obiecte din aur, 
jad, silex, cupru, au demonstrat 
existenţa unei elite. Aceasta poate fi 
depistată mult mai greu în aşezările 
aceleiaşi culturi. Posibil, pentru această 
elită au lucrat şi unii artizani. 

Descoperirile din ultimele decade 
făcute în arealul vestic al culturii 
Gumelniţa pot aduce argumente atât 
pentru existenţa acestei elite dar mai 
ales a unor meşteri artizani şi a 
cuprinderi aşezărilor din această zonă 
într-un circuit vast al circulaţiei materiilor prime şi al unor obiecte, 
pe distanţe foarte mari.  

Eneoliticul a cunoscut o dezvoltare a tehnicilor de obţinere     
a unor lame din silex destul de lungi, unele dintre ele atingând      
şi    40 de cm. Acestea erau produse cu ajutorul unor tehnici 
diverse ce implică o percuţie indirectă sau o presiune aplicată 
asupra unui bloc de silex exercitate uneori cu ajutorul unui levier 
de mari dimensiuni. Obţinerea lor necesită atât noduli de silex de 
foarte bună calitate şi având dimensiuni mari cât  şi  existenţa unor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meşteri artizani ce stăpânesc tehnicile necesare. În arealul 
gumelniţean doar în nord-estul Bulgariei se găseşte materie 
primă ce corespunde acestor cerinţe. În zona localităţii 
Kamenovo s-au descoperit situri specializate în extragerea 
silexului cât şi a producerii de mari lame de silex ce erau 
destinate schimburilor. Pe teritoriul României s-au descoperit 
lame de silex posibil din această zonă în numeroase situri 
gumelniţene: Pietrele, Gumelniţa, Sultana. Unele dintre ele sunt 
grupate în ceea ce arheologii numesc depozite, constituite din 
grupări de lame nefolosite. Cercetările au demonstrat că aceste 
lame erau folosite în aşezări după ce erau rupte. Analiza lotului 

de silex din aşezarea de la Vităneşti 
jud. Teleorman au dus la descoperirea 
a numeroase fragmente de lame de 
silex obţinute prin presiune, provenite 
în mod siguri din aceste lame lungi 
aduse în urma unor schimburi. 
Acestea pot fi documentate şi de 
depozitul de la Băbăiţa, din acelaşi 
judeţ ce cuprinde piese 16 piese din 
silex, întregi şi fragmentare. În cazul 
aşezării de la Vităneşti schimburile de 
produse pe distanţe lungi sunt 
documentate şi de un fragment de 
obsidian.  

O altă dovadă a cuprinderi 
aşezărilor gumelniţene din vestul 
Munteniei într-un circuit complex al 
circulări bunurilor de prestigiu, posibil 
necesare unei elite locale, este 
descoperirea unei tesle şlefuite 
(herminete) din jad alpin în tell-ul de 
la Ciolăneşti din Deal. Aceasta se 

adaugă celorlalte descoperiri din România: Gumelniţa, 
Căscioarele, Mănăstirea, Dunăreni sau Mangalia. Analizele 
făcute au demonstrat că topoarele şi teslele din jad au fost 
produse în zona Beigua sau Viso din munţii Alpi. Piese de 
acelaşi tip şi din acelaşi material sunt prezente în unele dintre 
cele mai bogate morminte din necropola de la Varna – Bulgaria. 

Demonstraţia existenţei acestor fenomene tipice eneoliticului 
(rute de circulaţie a unor materii prime şi existenţei unei elite) se 
poate face şi datorită pieselor de podoabă din scoica Spondylus, 
tipice pentru neo-eneoliticul atât de la sud cât şi de la nord de 
Dunăre. Obiecte din acest material au fost descoperite în tell-urile 
de la Vităneşti şi Plosca, jud. Teleorman. 

În unele morminte bogate de la Varna – Bulgaria dar şi în 
necropola la Sultana jud. Călăraşi au fost descoperite 
numeroase topoare şlefuite perforate, unele cu o formă tipică, 
alungită. Ele au fost interpretate drept sceptre sau chiar arme. 
Piese asemănătoare, dar fragmentare au apărut în aşezările de la 
Vităneşti şi Tătărăştii de Sus jud. Teleorman. Unul din 
topoarele de la Vităneşti a fost confecţionat din nefrit, material 
destul de rar ce provine posibil de pe teritoriul Bulgariei. Pe 
teritoriul României a mai fost descoperit un singur pandantiv 
din nefrit în situl eneolitic de la Sălcuţa, jud. Dolj. 

 

(continuare în pag. 19) 
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Şi în cazul acestor topoare-sceptre avem de a face cu o 
combinare dintre materie primă uneori destul de rară, adusă de la 
distanţe considerabile şi de unele contexte (morminte bogate, 
aşezări de tip tell) ce ar putea demonstra existenţa unor elite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eneoliticul din sud-estul Europei iese în evidenţă şi prin 

evoluţia fără precedent a metalurgie cuprului şi aurului. Apariţia 
vaselor pictate cu grafit ce necesitau temperaturi de până la 
1000°C se bazează tot pe această dezvoltare a pirotehnologiei. 
Această dezvoltare este legată în mod sigur şi de contextul social 
bazat pe apariţia elitelor. În aşezările culturii Gumelniţa din vestul 
Munteniei au fost descoperite numeroase piese din cupru, 
constând în verigi, străpungătoare simple sau cu capătul în dublă 
volută, dălţi şi un topor perforat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cea mai importanţă descoperire constă în aceea a unui 
pandantiv de aur, într-o locuinţă incendiată din tell-ul de la 
Vităneşti. Toate acestea, împreună cu numeroasele vase pictate cu 
grafit demonstrează includerea acestor situri într-o lume în care 
diverse piese din metal sunt folosite frecvent având atât funcţii 
obişnuite, casnice, cât şi drept semne de prestigiu. Posesia acestora 
a putut crea sau întări o poziţie proeminentă în societatea din acea 
vreme. 

Ion Torcică 

Topor sceptru din nefrit, 
Vităneşti jud. Teleorman 

Topor sceptru Negreni, 
Tătărăştii de Sus,    
jud. Teleorman 

ARHEOLOGIE 

Bibliografie selectivă 
 

Manolakakis L., Open-cast flint mining, long blade production and long distance exchange: an example from Bulgaria, în Allard P., Bostyn Fr.,  Giligny Fr.,  
Lech J. (editori), Flint Mining in Prehistoric Europe Interpreting the archaeological records, BAR International series, 1891, 2008, p. 111-121. 
 

Pelegrin J., New experimental Observations for the Characterization of Pressure Blade Production Techinques, în Degrosiers, P.M., (ed.) The Emergence of 
Pressure Blade Making: From Origin to Modern Experimentaion, Springer Science,2003, p. 465-500. 
 

Petrequin P., Errera M., Voinea V., Tsonev T., Ţurcanu S., Şerbănescu D., Kyosak D., Peresunchak O., Polischuk L., Chernakov D., Des Alpes à la mer Noire 
(Bulgarie, Roumanie et Ukraine) în Petrequin P., Gauthier, E., şi Pétrequin A.-M. (editori) Jade. Objets-signes et interprétations sociales des jades alpins dans 
l’Europe néolithique, Tom 3, Collection Les cahiers de la MSHE Ledoux n°27, Série Dynamiques territoriales n°10, pp. 467-490, Besançon: Presses 
Universitaires de Franche-Comté et Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l'Ain, 2017. 

Pandantiv din aur, Vităneşti,. jud. Teleorman 

Topor din cupru, Ciolăneşti din Deal, jud. Teleorman 

pag. 19



 

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html  
 

 
 
 
 

UN  ACT  DE  BINEFACERE  DE  LA  SFÂRŞITUL  VEACULUI  AL  XIX - LEA. 
TESTAMENTUL  HARITINEI  GIGÂRTU 

 
Pentru toţi cei care iubesc istoria, dar şi pentru cei care vor să 

înveţe de la oamenii care au lăsat după moarte să dăinuie ceva din 
fiinţa lor, se cuvine să ne hrănim sufletele cu exemplele faptelor lor. 
Întotdeauna oamenii au simţit nevoia de a aduna averi şi de a le lăsa 
moştenire urmaşilor, sperând ca memoria vieţii lor să dăinuie prin ei. 

Pentru cei care nu au avut moştenitori direcţi, problema 
succesiunii a fost dificilă, toate rudele aşteptând să le revină câte ceva. 
În cazul de faţă, testamentul Haritinei Gigârtu din anul 1892, este un 
act aparte între cele din veacul al XIX-lea. Moşia Stavreşti, alcătuită 
din cele două trupuri: Poroschia şi Guzoieni, cu o suprafaţă de 2000 
pogoane (1000 hectare), era evaluată în anul 1900 la suma de 2000000 
lei şi aducea un venit anual de 125000 lei. Beneficiarul direct al 
imensei averi lăsate de familia Gigârtu a fost 
comuna Poroschia. Nu instituţia în sine 
moştenea averea ci sătenii. Pentru aceştia din 
urmă proprietara lăsa prin testament ca 
administratorii generali, Constantin Poenaru şi 
Ion Caţachi, să construiască o biserică cu hramul 
Sfintei Cruci, o şcoală „încăpătoare de 100 elevi 
şi eleve”, un spital de 20-25 de paturi şi un azil 
pentru bătrâni, toate purtând numele de 
„Haritina Gigârtu, născută Stavru Sclivanitu”1. 

Câteva date despre cei doi soţi Haritina şi 
Ion Gigârtu se găsesc adunate de învăţătorul 
satului, Ioan Iliescu, în Monografia Şcoalei 
Haritina Gigârtu din comuna Poroschia 
(Teleorman), 1866-19062. 

Ion Gigârtu, născut în anul 1801 în 
comuna Gigârteni, judeţul Olt, a fost ofiţer în 
prima armată constituită pe baza 
Regulamentului Organic şi a activat la 
Zimnicea, unde a cunoscut-o pe Haritina 
Sclivanitu, cu care s-a căsătorit în anul 1836. 
Din anul 1846 până în 1848 a fost ispravnic de 
Teleorman când, la 11 iunie, odată cu declanşarea revoluţiei, a fugit 
în Transilvania şi de acolo în Rusia. S-a întors în Ţara Românească în 
anul 1859, când a fost ales domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-
1866), tot ca ofiţer superior în armată. Moare la data de 20 ianuarie 
1891, în vârstă de 90 de ani, în Bucureşti şi este îngropat de către 
soţie, „în grădina cu flori a proprietăţii”. Sătenii din Poroschia îl 
caracterizau ca având „atâta milă de noi boierul Gigârtu că ne zicea 
că noi suntem copiii lui şi ne făcea multe înlesniri, să ne facem case 
bune şi să avem vite frumoase”, drept zicând că „pe unde iese 
cuvântul iese şi sufletul”, iubitor de neam şi de limbă. 

Haritina Gigârtu s-a născut în localitatea Ianina (actualul oraş 
Ioannina, regiunea Epir, Grecia), părinţii săi fiind Eufrosina şi Stavru 
Sclivanitu, români de neam. Aici, Haritina a trăit primii 14 ani din viaţă, 
după care a ajuns în Ţara Românească şi a locuit la moşia Stavreşti, 
deţinută de familie, până la căsătoria cu colonelul Ion Gigârtu. Moare la 
17 mai 1893, în vârstă de 85 de ani şi trupul ei este depus lângă cel al 
soţului, pe locul unde, mai târziu avea să se ridice o biserică.  

Moşia Stavreşti constituia dota Haritinei Sclivanitu, fiind 
administrată de soţul acesteia, Ion Gigârtu, iar după moartea lui de ea 
personal. În anul 1862, colonelul, cu acordul soţiei, înfiinţează 
localitatea Poroschia, din suprafaţa de 1075 pogoane, pe trupul moşiei 
cu  acelaşi  nume.   Pentru  parcelarea  şi  realizarea  planului  viitoarei  

localităţi este desemnat inginerul Cazachi. Sunt prevăzute suprafeţe 
de teren pentru ridicarea unei noi biserici, a localului de şcoală, a 
pieţelor şi necesarul străzilor, teren oferit gratuit de către proprietar, 
împreună cu islazul necesar, în suprafaţă de 713 pogoane, situat peste 
râul Vedea. Restul de teren, adică diferenţa până la suprafaţa de 1075 
pogoane, urma a se parcela şi vinde sătenilor doritori să-şi ridice 
casele în funcţie de categoria de teren, cu preţul de 3 lei, 2 lei şi 1 leu 
şi 20 parale3. 

Datorită acestei măsuri de înfiinţare a unei comune libere, legea 
împroprietăririi clăcaşilor dată de domnitorul Alexandru I. Cuza în anul 
1864 nu mai găseşte aici nici un clăcaş şi astfel proprietarul nu a mai fost 
nevoit să cedeze alte suprafeţe de pământ. Nu se ştie dacă înfiinţarea 

localităţii Poroschia a fost un joc abil al lui Ion 
Gigârtu sau o simplă întâmplare. 

Primul edificiu ridicat şi prevăzut în 
testamentul Haritinei Gigârtu din anul 1892, 
a fost şcoala, care s-a construit în anul 1901. 
La data de 23 noiembrie i s-a făcut recepţia 
de către C. Poenaru, executorul 
testamentului şi C. Băicoianu, arhitectul 
Casei Şcolilor, aceştia predând-o primăriei 
comunei Poroschia pentru folosire. Astfel, se 
ridica şcoala prevăzută a primi 100 de elevi 
şi eleve după toate normele igienice, cu 
mobilier şi dependenţe pentru învăţător4. 

Aplicarea cu întârziere a prevederilor 
testamentare s-a datorat atacării acestuia de 
către moştenitorii V. Mantu, Scarveli, Stavru 
Armeni, Elena Scarveli, care au cerut în anul 
1893 anularea lui. Procesul a durat până în anul 
1896, când se dă sentinţa definitivă, în care 
judecătorul concluziona faptul că „testamentul 
nu avantajează o anume persoană particulară 
ci o persoană morală, comuna Poroschia, 

căreia i s-a legat nuda proprietate a moşiei Poroschia şi căreia va 
aparţine într-o zi absoluta proprietate a moşiei” şi astfel decidea ca 
nefondat motivul atacării testamentului5. 

Poate datorită acestui fapt testamentul nu a fost multă vreme 
cunoscut. În Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al 
judeţului Teleorman apărut în anul 1897, autorul Pantele 
Georgescu nu menţionează existenţa acestuia. El face următoarele 
referiri: „suprafaţa comunei este de 2030 hectare împreună cu 
moşiile de pe ea. Poziţia comunei este frumoasă, locuitorii sunt 
buni agricultori, muncitori şi avuţi, mai toţi au case bune şi 
igienice. […] Are o şcoală mixtă cu un învăţător şi 14 elevi, o 
biserică cu 2 preoţi şi un cântăreţ”6. 

În anul 1904, ziarul Lumina din Alexandria scria, la data de 
18 iulie, despre faptul că „se punea piatra fundamentală a 
bisericii, prevăzută în testament după planul Casei Bisericilor 
aprobat de administratorul Petre Gârboviceanu”, lăudându-se 
„frumoasele sentimente” din testamentul Gigârtu7. Şi astfel se 
împlineau, cu destulă întârziere, primele prevederi ale 
testamentului, după dorinţa proprietarei Haritina Gigârtu „pun 
îndatorirea d-lor general C-tin Poenaru şi Caţachi legatari ai 
uzufructului  moşiei  Poroschia  şi  Guzoieni  ca  din  veniturile 
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acelei proprietăţi ce se vor încasa, în cei din trei ani să clădească mai 
întâi o biserică în valoare de lei 150000 franci, biserica se va clădi în 
fundul mormântului unde este îngropat soţul meu şi pe lângă care 
doresc să fiu înmormântată şi eu. Biserica va fi sub patronajul Sfintei 
Cruci şi va săvârşi în fiecare an în ziua de 14 septembrie parastas şi al 
doilea va clădi o şcoală încăpătoare a 100 de elevi şi eleve, după planul 
şcoalelor Statului cu camerile necesare pentru locuinţa profesorilor şi 
profesoarelor. Convingerea mea este că venitul pe doi ani va fi suficient 
pentru clădirea biserici şi şcoalei şi pentru zestrea lor cu toate cele 
trebuincioase. Din venitul anilor următori, după ce se va scade sumele 
trebuincioase, pentru întreţinerea biserici, salarii pentru preoţi şi altele 
pentru întreţinerea şcoalei, luminatul şi încălzitul şi adaos la salariul 
profesorilor şi profesoarelor şi altele…”8. 

Testamentul continua cu înzestrarea fetelor colonelului Ghiculescu 
şi a colonelului N. Grădişteanu, binefaceri la săracii din Ianina, după care 
„uzufructuarii veniturilor proprietăţii Poroschia şi Guzoieni, vor înfiinţa 
un spital cu 20, 25 de paturi, în casa mea din această proprietate, care 
casă se va repara pentru un asemenea stabiliment şi se vor rezerva 
camerele trebuincioase pentru medic, pentru ajutorul său şi pentru 
moaşă, care sunt datori să locuiască în stabiliment, totdeauna şi să 
viziteze gratis, atât pe locuitorii satului cât şi pe străinii ce s-ar găsi în 
necesitatea de a cere ajutorul lor. În fiecare an se va prevede o sursă 
suficientă, pentru cumpărarea de medicamente care se vor preda 
medicului, ca să le distribuie gratis la bolnavi, vor clădi încă un azil 
pentru bătrânii săraci, care afară de locuinţă, nutriment, încălzit şi 
iluminat, vor primi şi îmbrăcămintea necesară pentru dânşii”9. 

Astfel, proprietara oferă conacul de la moşie pentru a fi 
transformat într-un spital generos, rivalizând cu unul orăşenesc prin 
capacitate dar şi prin faptul că asistenţa de specialitate era permanentă. 
Pentru ca spitalul să fie folosit doar pentru bolnavi, Haritina cerea să se 
ridice şi un azil de bătrâni, aceştia urmând a fi îngrijiţi, hrăniţi şi 
îmbrăcaţi din veniturile moşiei. Toate aceste instituţii de caritate 
„şcoala, spitalul şi azilul de bătrâni, vor purta numele meu Haritina 
Gigârtu, născută Stavre Sclivanitu”10. 

La 10 decembrie 1906 învăţătorul Ioan M. Iliescu aniversează 
„jubileul şcoalei Haritina Gigârtu, născută Stavru Sclivanitu din 
comuna Poroschia, judeţul Teleorman. 1866-1906”, serbând 40 de ani 
de educaţie neîntreruptă. Cu această ocazie invită autorităţile judeţene, 
administratorul moşiei, preoţii din Alexandria, învăţătorii şi pe toţi 
ţăranii din comuna. În cuvântul de început Ioan M. Iliescu menţiona 
„cuvintele zise de colonelul Ion Gigârtu în decembrie 1866, când 
ceruseră locuitorii o odaie de şcoală el dădu ordin din Bucureşti 
îngrijitorului de moşie de aici să închidă cârciuma şi în hanul 
cârciumei să dăşchideţi şcoală. Cum atunci din 600 de suflete ştia 
carte numai popa, învăţătorul şi notarul, iar azi din 1900 de suflete 
ştiu carte 450 adică 24%. Acesta este progresul comunei în 40 de     
ani  de  muncă  paşnică”11. Acest  progres  educaţional  nu  ar  fi  putut 

 
 

 
 
 
 
 

evolua fără beneficiile testamentului lăsat de Haritina Gigârtu. 
Tot cu această ocazie se oficiază o slujbă religioasă şi un 

parastas la mormântul soţilor Gigârtu unde, după care au loc 
cuvântări, de unde reiese stadiul în care se aflau instituţiile 
menţionate în testament: „în aceste două grilaje de fier zac 
osămintele a două persoane cu dor de ţară, unul al Haritinei 
Gigârtu, din a cărei voinţă s-a făcut un palat de şcoală, un altar 
sfânt şi măreţ în faţa mormântului; iar domnul general C. Poenaru 
în anii următori va face tot după dorinţa răposatei Haritina 
Gigârtu şi un spital şi mai apoi un azil de neputincioşi, lucruri 
care nu au asemănare în istoria neamului nostru ca acte de 
nobleţe şi mângâietoare pentru săraci, care toate vor face 
podoaba comunei Poroschia”12. 

Testamentul prevedea şi un ajutor bănesc, sub formă de premii, 
dat tinerilor silitori la carte şi cu bune purtări: „pun deasemeni 
îndatorire uzufructuarilor veniturilor proprietăţii Poroschia şi 
Guzoieni […] să prevadă pe fiecare an o sumă de 6000 franci, spre a 
se împărţi băieţilor ce vor frecventa şcoala, care se vor recomanda de 
o comisiune compusă din primarul din Poroschia, din profesorul 
şcoalei, din preotul bisericii şi din medicul spitalului, cei mai capabili 
şi cu o conduită bună, din suma de mai sus, 3000 franci se vor da la 6 
băieţi câte 500 franci fiecărui băiat şi 3000 franci se vor da la 6 fete 
câte 500 franci la fiecare fată. Aceste sume le vor primi când vor 
ajunge în vârstă ca să lucreze pentru dânşii, iar fetele când se vor 
mărita, până când însă va sosi această epocă, sumele menţionate 
pentru premianţi băieţi şi fete se vor depune în folosul lor la Casa de 
Economii”13. 

Din monografia şcolii reiese faptul că administratorul moşiei 
generalul C. Poenaru, împreună cu soţia sa Maria Poenaru, veneau 
întotdeauna la sfârşitul anului şcolar şi luau parte la serbări unde 
„personal domnul general Poenaru prezidează distribuirea 
premiilor”14. Acest lucru nu însemna că elevii primeau banii 
prevăzuţi în testament, generalul având obligaţia să-i depune la 
bancă. Mulţi ani la rând banii nu au fost depuşi de general. În 1905 
la serbarea de sfârşit de an învăţătorul Ioan M. Iliescu îl întreabă 
pe C. Poenaru dacă a depus sumele şi i se răspunde „nu le-am 
depus până acum, dar le voi depune negreşit la anul viitor”15. 

Situaţia se prezenta destul de sumbră în anul 1907, după 15 ani 
de la redactarea testamentului, când „domnul revizor şcolar în ziua 
de 12 ianuarie a găsit elevii cu căciulile în cap de frig, pe profesori 
îmbrăcaţi cu blăni ca în Siberia şi apa îngheţată în clasă, căci 
sobele sunt foarte proaste, iar biserica este începută din 1904 şi nici 
azi terminată, de spital şi azil nici pomeneală, premiile elevilor sunt 
prevăzute în bugetul depus şi aprobat de Casa Şcoalelor din 1903, 
care până azi s-au aglomerat 24000 lei şi nedepuşi la Casa de 
Economie, că nu au venit?”16. 

 

Steluţa Pătraşcu 
 

  1. Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (BJTAN), fond Prefectura 
judeţului Teleorman, ds. 291/1942, f.1. 
  2. Ioan M. Iliescu, Monografia Şcoalei Haritina Gigârtu din comuna Poroschia 
(Teleorman), Tipografia G. Stoicescu, Turnu Măgurele, 1907, p. 130. 
  3. Ibidem. Se specifică faptul că acest act se păstra în arhiva comunei, consemnându-se că a 
fost făcut la data de 10 mai 1862 în comuna Stavreşti, poartă semnătura Haritinei şi a lui Ion 
Gigârtu şi este însoţit de planul viitoarei comunei, unde se văd trecute curtea proprietăţii 
alături de biserică, şcoala veche şi şcoala nouă, moara, piaţa şi islazul (p. 38-41). 
  4. Ibidem, p. 139, 140. 
  5.  Ibidem, p. 130. 
  6. Pantele Georgescu, Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al 
judeţului Teleorman, Stabilimentul Grafic I.V. Socecu, Bucureşti, 1897, p. 194, 195. 

  7. Ioan M. Iliescu, Op. cit., p. 148 

  8. BJTAN, fond Prefectura judeţului Teleorman, ds. 291/1942, f.1. 
  9. Ibidem. 
10. Ibidem. 
11. Ioan M. Iliescu, Op. cit., vezi anexele. 
12. Ibidem. 
13. BJTAN, fond Prefectura judeţului Teleorman, ds. 291/1942, f.1. 
14. Ioan M. Iliescu, Op. cit., p. 159. 
15. Ibidem, p. 158. 
16. Alin Ciupală, Istoria femeii din România în documente 1866-1918, Bucureşti, 
Ed. Universităţii Bucureşti, 2008, p. 474, 475. 
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SECVENŢE  ALEXĂNDRENE  ÎN  TIMPUL  OCUPAŢIEI  GERMANE 
DIN  ANUL  1917 

 
Pentru partea de Românie aflată sub ocupaţia puterilor 

centrale, anul 1917 reprezintă începutul unui lung şir de privaţiuni 
materiale. Populaţia este supusă unui proces de spoliere 
inimaginabil, dus la perfecţiune de „calităţile administraţiei” 
germane. 

Aşa cum arăta Constantin Bacalbaşa, „într-o ţară atât de rău 
administrată ca România, ştiinţa de a administra impresionează”. 
Se emit bilete de identitate pentru întreaga populaţie, se înfiinţează 
cartele pentru pâine, carne şi combustibil. Mijloacele de deplasare 
(cai, trăsuri, biciclete) au fost rechiziţionate. A fost emis un număr 
impresionant de ordonanţe pentru declararea diferitelor bunuri: 
cantitatea de zahăr pe care o deţinea fiecare, animal domestic, 
păsări, băuturi spirtoase şi multe altele. Şi interdicţiile sunt 
numeroase: nu se pot tăia animale, păsări, sunt interzise 
producerea de covrigi, cornuri, prăjituri sau… săpun, se limitează 
consumul de gaz sau electricitate. 

Alexandria nu este ferită de astfel de măsuri de austeritate. În 
acest sens, raţiile de pâine, mălai şi carne sunt aduse la cunoştinţa 
alexăndrenilor prin intermediul unei Publicaţiuni emise de 
primăria Urbei Alexandria la 27 ianuarie 1917. 

 

„Publicaţiune 
 

Se aduce la cunoştinţa tuturor locuitorilor acestui oraş că 
începând din ziua de joi 1 Februarie a.c., pâinea şi carnea necesară 
consumaţiei publice, nu se va distribui de către brutării şi măcelării 
decât în baza cartelei de pâine şi de carne pe care trebuie să o 
obţină fiecare cap de familie de la primăria acestui oraş. 

Cantitatea cea mai mare de pâine ce are dreptul a consuma 
fiecare persoană zilnic, este de 225 grame făină de grâu şi 150 de 
grame mălai, din care se va face o pâine în greutate de 440 
grame, pentru o zi, sau o pâine în greutate de 880 grame, pentru 
două zile. 

Orice persoană care nu va întrebuinţa pâinea de mai sus are 
dreptul să consume zilnic cantitatea de 500 grame mălai. 

Cantitatea cea mai mare de carne ce au dreptul a consuma 
fiecare persoană, săptămânal este de 150 de grame. 

Carnea se va vinde în piaţa publică în zilele de marţi, joi, 
sâmbătă şi duminică, începând de la ora 7 dimineaţa. 

Făina de grâu, mălaiul şi vitele necesare consumaţiei publice 
vor fi furnizate oraşului, cu plată, de către Comandamentul 
Etappelor No. 275 din localitate. 

Cantităţile de făină de grâu şi mălai,ce se posedă de fiecare 
locuitor vor fi ţinute în seamă, la liberarea cartelelor de pâine şi carne. 

Cantităţile de pâine şi carne se vor distribui cetăţenilor, cu 
începere din ziua de marţi 30 ianuarie a.c. ora 9 a.m. 

Primar D.V. Anghel 
Secretar V.N. Popescu 
N. 24 din 27 ianuarie 1917”1 
 

Între Bucureşti şi provincie existau unele mici diferenţe în ceea 
ce privea cantităţile de alimente cartelate. Dacă în Bucureşti 
cantitatea de mălai permis de cartele era de 750 de grame, abia în 
primăvara lui 1918 cantitatea scade la 500 de grame. În Alexandria 
aceasta era de 500 de grame începând cu 1 februarie 1917. 

La fel se întâmplă şi cu cantitatea de carne cartelată. În 
Bucureşti, cantitatea de  carne  cartelată  era  de  220  de  grame pe 

săptămână până la 1 aprilie 1917, după această dată raţia 
reducându-se la 150 de grame săptămânal. În Alexandria, raţia de 
150 de grame fusese stabilită încă de la 1 februarie 1917. 

O altă măsură aplicată de administraţia germană a fost 
eradicarea câinilor vagabonzi şi impunerea taxei pe câini. 

În Procesul-Verbal al Consiliului Comunei urbane Alexandria 
din 2 septembrie 1917, la articolul 3 se stabilea taxa pentru 
posesorii de câini. Astfel, pentru un câine, taxa pe an, era de 5 lei, 
pentru doi câini de 10 lei, pentru 3 câini de 15 lei, pentru patru 
câini de 20 lei, pentru cinci câini de 25 de lei. La articolul 4 se 
stabilea ca „În străzile Călăraş, T. Vladimirescu, Goleşti-
Maidanul, Cuza Vodă, Oborului, Negru Vodă, Mircea cel Bătrân, 
Vedea, Unirea şi Aurora nu se pot ţine mai mulţi decât cinci câini 
în aceiaşi locuinţă, în celelalte străzi nu se pot ţine mai mult decât 
trei câini în aceiaşi locuinţă”. 

Cei care nu respectau această ordonanţă erau pedepsiţi cu o 
amendă de până la 1500 lei sau închisoare între trei zile şi şase 
săptămâni.2 

De asemenea, „fiecare locuitor să se afle la domiciliul său de 
la orele 10 seara până la orele 4 dimineaţa; cei contravenienţi vor 
fi aspru pedepsiţi.”3 

O altă măsură deosebit de frustrantă a fost rechiziţionarea 
clopotelor bisericilor. În al său Jurnal din vremea ocupaţiei, Vasile 
Cancicov nota „Miercuri 19 aprilie. La toate bisericile se 
operează ridicarea clopotelor. Ridicarea se face prin spargerea 
lor şi se încarcă bucăţi spre a fi transportate în Germania ca 
material de muniţiuni. Stând afară în parc se aude în depărtări 
sunetul jalnic al ciocanelor ce sparg arama. Două ore au stat în 
grădină grupuri,ascultând muzica aceasta tristă a clopotelor ce ne 
părăsesc.”4 

O astfel de situaţie era prezentă şi în Alexandria. Astfel, 
clopotul mare al catedralei Sf. Alexandru a fost rechiziţionat, dar 
din fericire nu a fost spart, iar după război a fost repatriat. Într-o 
adresă a parohiei Sfântul Alexandru către primărie este confirmat 
acest act de vandalism: 

 

„Parohia Sfântul Alexandru din Alexandria 
2 iulie 1917 
Domnul Primar 
Cu ocazia ridicării de către onor Administraţiunea militară a 

clopotului celui mare de la biserica catedrală Sfântul Alexandru s-
a tăiat o parte din zidăria de la fereastra turlei din faţă, situată în 
partea de miazănoapte; vă rog să luaţi dispoziţiuni a se reface 
zidul, a se ridica balansierul şi cum şi a se curăţa molozul şi alte 
gunoaie căzute acolo. 

Nu pierd din vedere a vă arăta că ceasornicul aşezat în 
turlele din faţă este desfăcut în spate şi stricat. 

Domniei sa 
Domnului Primar al urbei Alexandriei.”5 
 

Un aspect deosebit al acestei perioade îl reprezintă efortul 
primăriei urbei Alexandria, la cererea Administraţiei Generale a 
Spitalelor din Alexandria, de a asigura hrana şi combustibilul 
necesare spitalelor. Pe lângă Spitalul comunal din Alexandria mai 
funcţiona  Lagărul de prizonieri români care cuprindea în februarie  
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1917, aproape 1500 de militari români.6 De asemenea alţi soldaţi 
români răniţi erau internaţi în Lazarete, spaţii sanitare (localuri 
publice sau particulare) pendinte de spitale. Astfel, în Alexandria 
funcţionau: Lazaret I la Şcoala nr. 1, Lazaret II la Şcoala nr. 2, 
Lazaret III la Gimnaziu, Lazaret IV - Iacovache, Lazaret V - 
Cutimane, Lazaret V a - G. Noica, Lazaret V b - D. Ionescu, 
Lazaret VI - Paspale, Lazaret VII - Florescu.7 

Pe lângă aceste unităţi sanitare mai funcţiona şi un spital al 
prostituatelor. Să nu uităm că în acea perioadă prostituţia în 
România era legalizată şi reglementată. Astfel, găsim două adrese 
către Primăria Alexandria referitoare la acest spital: 

 

„Nr. 73/2 Februarie 1917 
Se va satisface cererea dându-se canapele din 
Grădina publică şi trei scaune 

 

Domnule Primar 
La spitalul prostituatelor necesitând 3 canapele şi 3 scaune 

vă rog să binevoiţi a interveni pentru a ni se da cât se poate mai 
urgent pentru înfiinţarea unei Cancelarii de consultaţiuni 

Doctor SS 
S-a dat 2 canapele şi trei scaune 

D-sale 
Domnului primar al oraşului Alexandria.”8 

 
 

 
 
 
 
 

*  *  * 
 

„N. 103/5 februarie 1917 
Se va elibera bon pentru două care de lemne 
Primar  
D.V. Anghel 
Eliberat bonul 
Primar D.V. Anghel 

Domnule primar, 
Deoarece lemnele spitalului prostituatelor sunt aproape de a 

fi terminate, cu onoare vă rog să binevoiţi a dispune să se trimeată 
o nouă cantitate. 

Medicul urbei SS 
Domniei sale 
Dlui primar al urbei Alexandria.”9 

 
De altfel, grija faţă de situaţia prostituatelor alexăndrene era 

manifestată, în mod deosebit, de Etappen Kommandatur germană 
din Alexandria. Astfel printr-o adresă, a Comandamentului german, 
trimisă (la 14 februarie 1917 cu numărul 275) primăriei 
Alexandriei, se cerea îmbunătăţirea hranei prostituatelor. În 
consecinţă, primăria, dă o rezoluţie, la 15 februarie 1917, cu 
numărul 189, care specifica: „A se da mâncare bună prostituatelor, 
contrar se va procura de Comandament pe spesele Primăriei.”10 

 

Cătălin Borţun 
 

 
 
 
 
Note 
 

  1. BJTAN, fond Primăria Alexandria, ds. 6/1917, fila 66. 
  2. Ibidem, ds. 7/1917, f. 51. 
  3. Ibidem, ds. 2/1917, f. 21. 
  4. Vasile Th. Cancicov, Jurnal din vremea ocupaţiei. Impresiuni şi păreri personale din timpul Războiului României. Jurnal zilnic. 13 august 1916 - 13 august 1917,        
Ed. Humanitas, Bucureşti 2015. 
  5.. BJTAN, fond Primăria Alexandria, ds. 12/1917-1918, f. 26. 
  6. Ibidem, ds.3/1917, f. 88. 
  7. Ibidem, f. 94 
  8. Ibidem, f. 30. 
  9. Ibidem, f. 43. 
10. Ibidem, f. 78. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL  ŞI  ŞCOLILE  DIN  ŢIGĂNEŞTI  (TELEORMAN),  
ÎN  PERIOADA  1830 - 1941 

 
Învăţătura de carte şi şcoala teleormăneană, în ciuda multor 

vitregii prin care a trecut, ca de altfel întreg poporul român, are 
vechi tradiţii. Desigur, nu este vorba până spre sfârşitul sec. al 
XVIII-lea de ceea ce obişnuim noi astăzi a numi şcoală, dar sub o 
formă sau alta învăţământul în judeţul Teleorman a existat încă din 
sec. al XVI-lea, fie pe lângă mănăstiri, fie pe lângă unii preoţi din 
satele judeţului. 

Din cercetările a doi autori care au studiat în profunzime 
subiectul, preotul Ioan Spiru şi publicistul Stan V. Cristea, rezultă 
că prima şcoală din judeţul Teleorman a luat fiinţă în oraşul 
Roşiorii de Vede, undeva în a doua parte a sec. al XVIII-lea, 
primul menţionând anul 1775, iar cel de-al doilea autor dând ca 
exact anul 1780. Foarte clar este faptul că până spre jumătatea sec. 
al XIX-lea preoţii vor fi cei care vor îndeplini şi rolul de dascăli, 
în principal pentru proprii copii dar şi pentru ai altora din sat, copii 
pentru care şcoala însemna la acea vreme studierea Ceaslovului pe 
la 12-14 ani şi mai apoi a Psaltirii pe la 15-16 ani. 

În ceea ce priveşte satul Ţigăneşti, începutul învăţământului şi 
evoluţia şcolilor din această localitate le găsim prezentate de 
profesorul Marin B. Ioan Spânu în Monografia Şcoalei din comuna 
Ţigăneşti - Teleorman întocmită ca lucrare de grad în anul 1942, 
lucrare nepublicată, descoperită întâmplător în dosarul nr. 771/1942 
al fondului Monografii, deţinut de Arhivele Naţionale din Bucureşti. 

Din lucrarea mult mai voluminoasă am extras în cele de mai 
jos informaţiile esenţiale, redând pasajele cele mai interesante, aşa 
cum au fost scrise de autor, autor căruia îi revin toate meritele 
pentru adunarea şi prezentarea urătoarelor informaţii: 

 

PRIMUL  LOCAL  DE  ŞCOALĂ  DIN  ŢIGĂNEŞTI 
Din gura unui bătrân învăţător - dl. Mândroceanu - şi el 

auzind asemenea lucruri de la socrul său - preotul Anghel 
Popescu - care, la rându-i, primise amintirea celor dintâi 
începuturi cărturăreşti, de la bătrânul Cristea Muşat, am putut 
stabili cu oarecare precizie că prima şcoală din satul Ţigăneşti 
datează de pe la anul 1830. Ea fusese înfiinţată din iniţiativa 
oficialităţii şi funcţiona într-un local de lângă Biserica Sfânta 
Paraschiva, având clădire proprie. 

Acest prim local de şcoală, dispunea de o sală de clasă, o 
sală de intrare şi o cancelarie şi era ridicat din paente, fără nicio 
preocupare de igienă şi confort. Nepardosit şi neîncăpător, avea 
un volum de 72 mc. E drept că nici şcolarii nu prea se îmbulzeau. 
Niciodată numărul lor nu trecea de 40, fregvenţa pe şcoală. 
Povestitorii din gura cărora am auzit cele ce scriu îşi amintesc de 
ţăranul Drăgan Tiuş care cunoştea „două clase” învăţate în 
timpul acelor prime licăriri de şcoală în Ţigăneşti. 

Printre cei dintâi învăţători care au funcţionat la această 
şcoală se aminteşte de P. Nichita şi Stoica Marin, amândoi 
suplinitori, primul din localitate şi celălalt originar din comuna 
Vânători - Teleorman. 

Nu se ştie nimic de vremea până la care această şcoală a 
funcţionat. Se crede totuşi din momentul în care vechiul local n-a 
mai putut servi scopului căruia fusese destinat, şcoala a putut să 
funcţioneze într-una din camerele vechii primării. 

Manualele didactice nu existau. Deprinderea citirii era 
preocuparea principală. Abia pe la 1840 au putut fi întrebuinţate 
manuale şcolare: abecedare, citiri, aritmetici. Nu ni s-a păstrat 
însă nici un exemplar. 

Mobilierul de care dispunea primul local al şcolii din 
Ţigăneşti era compus din câteva mese şi scaune lungi. 

În lungul timp, adică de la 1830 şi până la 1903 şcoala a 
funcţionat cu un singur post de învăţător. Pe la 1886, acest post 
era ocupat de Andrei Dumitru, care a funcţionat până la 1890 cu 
trei clase. După o veche matricolă din acel an se vede că avea, în 
1890, 130 elevi înscrişi şi nu fregventau decât 50. 

De la 1890 până la 1903 acest singur post de învăţător a fost 
ocupat pe rând de: I. Istrafescu, Nicolae Popescu, Radu Ionescu, 
Alexandru Constantinescu, Anastasia Cârje, toţi suplinitori; 
Alexandriana Popov şi Eugenia Iliescu, provizorii; Maria 
Săulescu şi Viorica Selim, suplinitoare. Fregvenţa anuală era în 
medie de 70 de elevi. 

 

SCOALA  COSTRUITĂ  ÎN  1903 
Începând din anul 1903 învăţământul se face în noul local de 

şcoală, clădit de fiul satului, mare proprietar - Nicolae Capră. 
Localul, ridicat după modelul Casei Şcoalelor, arăta o faţă mai 
impunătoare şi era menit să atragă şi prin aspectul lui şi prin 
faptul că era opera unuia dintre locuitorii satului. 

În comparaţie cu trecutul, noul local însemna un mare pas 
înainte făcut pentru promovarea învăţământului. 

Noua clădire cuprindea: două săli de clasă, o sală de intrare, 
cancelarie şi patru camere pentru locuinţa directorului. Zidire 
trainică din cărămidă şi temelie de beton, astăzi (1941-1942, n.n.) 
se găseşte în reparaţie. 

 

 
 

Odată cu punerea în funcţiune a noului local de şcoală şi 
numărul posturilor sporeşte de la unul la două. Găsim în această 
vreme ca învăţătoare normalistă pe dra. Maria Anastasiu fiica 
protopopului din Iaşi, Anastasiu, căsătorită mai târziu cu 
Alexandru Popescu, feciorul preotului din sat. Domnia sa a 
funcţionat la Ţigăneşti până în anul 1919, când s-au transferat la 
Alexandria. Tot în acest timp au mai funcţionat: Ion Cârjan şi 
Marin Ciubuc. 

În 1907, cu puţine zile înaintea răscoalelor ţărăneşti, a venit în 
sat noul învăţător, Teodor Mândroceanu, normalist, ieşit de la 
„Şcoala Normală a Societăţii” din Bucureşti, elev distins al lui Petre 
Gârboviceanu, plin de avânt şi cu însuşiri remarcabile de învăţător. 

Coincidenţa dintre data venirii sale în sat şi data începerii 
revoltei a fost pentru tânărul învăţător o adevărată năpastă. A fost 
socotit ca uneltitor împotriva ordinei publice şi instigator al 
ţăranilor, fapt ce l-a dus pe uşa puşcăriei, unde a stat şase luni. 
Judecata l-a găsit însă nevinovat şi l-a achitat. [...] 
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[Acesta] A înfiinţat o obşte de arendare, cumpărând pe seama 
locuitorilor asociaţi, moşia Butculescu. Împreună cu alţi gospodari 
ai satului a pus bazele Băncii Populare „Leacul Cametei”. 

După războiul din 1916-1918, la care a luat parte ca ofiţer 
de rezervă, popularitatea de care se bucura, nu numai în sat ci şi 
în judeţ şi mai cu seamă în urma împroprietăririi în timpul căreia 
fusese membru în comisia de expropriere i-a înlesnit alegerea ca 
senator în legislatura 1922-1926 şi deputat în 1927. 

A fost mulţi ani preşedintele federalei băncilor populare din 
Turnu Măgurele şi membru în consiliul de administraţie a Casei 
de Depuneri şi Consemnaţiuni din Bucureşti. 

Ca învăţător s-a bucurat de respectul sătenilor şi de 
aprecierea elogioasă a organelor de control. Inspecţia pe care I. 
Gh. Duca a făcut-o şcoalei sale în anul 1915, i-a adus mulţumirile 
scrise ale ministrului Instrucţiunii Publice de atunci. [...] 

În perioada de timp dintre 1903-1916, fregvenţa s-a 
îmbunătăţit ajungând în ajunul războiului de întregire, la 
aproximativ 150 şcolari fregvenţi pe şcoală. 

În 1914 se creiază al treilea post de învăţător, care este ocupat 
până în 1919, întâi de Ion Demetrian şi apoi de Ion Bârsan. 

De la 1920 şcoala a funcţionat cu şase posturi la care au 
servit: Ioan T. Florea, Elena şi Haritina Pop, Maria Angelescu, 
Alexandrina Dumitrescu, Ion St. Draganuş, Maria Pencovici, 
Mihail Tabacu, Emilia Chiar, Maria T. Mândroceanu, Haritina şi 
Anastasia Iancovici, Florea N. Sava, Maria şi Anastasia Năstăsescu 
şi Mihail Popa, toţi suplinitori şi Ion H. Zalana, normalist. Unii 
dintre aceştia n-aveau nici clasele primare complecte. [...] 

 

ŞCOALA  CONSTRUITĂ  ÎN  1924 
Într-adevăr, în 1924, un nou local de şcoală se ridică, 

datorită fiilor lui Nicola[e] Capră, dnii. Mihail şi Anghel Capră. 
În sala de intrare a acestei şcoli, pe placa comemorativă 

fixată pe perete stă scris: „Această şcoala s-a clădit în anul 1924 
în memoria defunctului Nicolae Capră de către fiii săi Anghel şi 
Mihail Capră, ajutând cu braţele şi carele locuitorii satului 
Ţigăneşti sub domnia M. S. Regelui Ferdinand I. Lucrare 
executată de Victor Zanier - Câmpu-lung. Piatra de Victor 
Daldosi - Roşiorii de Vede”. [...] 

Cuvintele de laudă la adresa familiei N. Capră, ieşite din 
gura unui ţigăneştean, niciodată nu vor fi o exagerare, fiindcă în 
acest sat - ca în puţine altele - aproape toate clădirile publice sunt 
opera acestor ctitori de biserici şi şcoli. [...] 

Mandră şi impunătoare, noua clădire a Şcoalei „Nicolae şi 
Ecaterina Capră” a fost evaluată împreună cu dependinţele şi curtea 
la 2.500.000 lei. Şcoala este cu un etaj şi este construită din 
cărămidă şi piatră. Ridicat în zilele noastre, localul este în bună 
stare. Prezintă însă şi acum unele lipsuri esenţiale: nu este încă dotat 
cu mobilier şi materialul didactic cerut de un învăţător temeinic. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ca mărime îndeplineşte cu suficienţă cerinţele populaţiei 
şcolare. Are patru săli de clasă, două săli de intrare, două 
coridoare mari pentru recreaţie, o cancelarie şi cinci camere 
pentru locuinţa directorului. Una din ele serveşte drept sală pentru 
cantina şcolară. 

Dat utilizării în 1927, localul şcoalei „N. Capră” n-avea o 
destinaţie clară. A fost categorisit ca şcoală de fete şi funcţiona ca 
şcoală mixtă sub conducerea dlui. Florea T. Ioan care gira şi 
direcţia şcolii vechi al cărei director dl. Mândroceanu era 
parlamentar în acea vreme. Din această pricină şi istoricul 
învăţământului de la această şcoală este şi astfel trebuie privit până 
în 1935, ca o anexă la istoricul învăţământului de la şcoala veche. 

Abia în 23 septembrie 1929, Şcoala „N. Capră” este în mod 
formal repartizată ca şcoală de fete - dispoziţie pe care Onor. 
Inspectorat Şcolar al Judeţului Teleorman o face cunoscut şcoalei 
cu ord. nr. 8412/939 - specificând că două din cele patru săli de 
clasă vor servi şcoalei de băieţi, care funcţiona în localul vechi. 

Direcţia a fost dată drei. Emilia T. Mândroceanu, şcoala de 
fete funcţionând cu două posturi, al doilea ocupat de dra. Tatiana 
Mândroceanu şi dra. Sevasta Negulescu, până la decembrie 1935. 

Între anii 1924 -1932 s-au perindat la posturile şcolii de 
băieţi: Alexandrian şi Sevasta Blegeanu, Zoe Sferide, Olimpia 
Slăvescu şi Nicolae Medinţu, toţi transferaţi la Alexandria. 

 

ŞCOALA  CONSTRUITĂ  ÎN  1935 
În 1934 - 1935, cu fonduri din casa comunală şi din cele 

strânse cu râvnă şi stăruinţă în câţiva ani, de membrii comitetului 
şcolar, se construieşte al treilea local de şcoala, în partea de sud a 
satului. Încăpător, pe potriva nevoilor acestei jumătăţi de sat, 
dispunând de patru săli de clasă, o cancelarie, o cameră pentru 
servitor, o sala de intrare şi un coridor. Clădirea este din 
cărămidă şi beton şi atât de mândră şi frumoasă ca aspect încât 
dl. dr. C. Angelescu, Ministrul Educaţiei, în 1935 - cu ocazia 
inaugurării - a făcut aceste aprecieri deosebit de măgulitoare 
pentru cei ce osteniseră să ridice această şcoală: „Şcoala dv. ar 
putea sta cu cinste chiar într-un oraş ca Bucureşti. Sunteţi vrednici 
de laudă, locuitori ai comunei Ţigăneşti şi mai ales dv. 
conducători inimoşi ai acestui sat, pentru frumoasa operă de 
construcţie şcolară ce aţi întreprins şi vă aduc mulţumirile mele 
din toată inima.” 

 

 
 

Construirea acestui al treilea local de şcoală în partea de sud 
a satului venea în sprijinul şi la îndemâna unei populaţii şcolare 
care până la acest moment era silită să facă un drum de aproape 2 
km la celelalte şcoli. 

În 1935, deci, învăţământul din Ţigăneşti dispunea de 10    
săli de  clasă,  toate  cam  de  aceeaşi  mărime  10/6 metri - putând 
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face cu prisosinţă faţă unei populaţii şcolare din ce în ce mai mare. 
Împroprietărită cu trei loturi de câte 5 ha fiecare, teren 

arabil, şcoala şi-a acoperit o parte din cheltuielile de întreţinere, 
cu arenzile încasate de pe acest teren. 

Începând din 1936 unul din loturile şcolare a fost plantat cu 
salcâmi, cu gândul de a rezolva pentru viitor cel puţin o problemă 
atât de grea ca aceea a lemnelor de foc. [...] 

Fiecare dintre cele trei şcoli, au curţi de recreaţie şi cu 
excepţia şcoalei „N. Capră” - care are numai grădină de flori - 
celelalte două şcoli au şi grădini de zarzavaturi şi legume, iar 
şcoala nr. 2 chiar şi o frumoasă gradină de pomi. Este de remarcat 
frumuseţea grădinii acestei din urmă şcoli, care după aprecierea 
organelor de control trece printre cele mai raţional cultivate 
grădini şcolare din judeţ. Este meritul dlui. Florea T Ioan, 
directorul şcoalei de a fi realizat o astfel de grădină şcolară model. 

În afară de grădina şcoalei nr. 2 în ultimii ani, au luat fiinţă 
şi alte instituţiuni anexe pe lângă cele două şcoli. Astfel, în 1936, 
la şcoala nr. 2 şi în 1938 la şcoala nr. 1 s-au înfiinţat cooperative 
şcolare, aprobate de Onor. Ministerul Culturii Naţionale şi care 
funcţionează cu respectarea tuturor regulilor de contabilitate. 

În 1938, în colaborare cu Căminul Cultural local, a luat 
naştere, pe lângă fiecare din cele două şcoli, câte o cantină 
şcolară, care au funcţionat aproape fără întrerupere. [...] 

La ambele şcoli corurile şcolare sunt cu pricepere 
organizate. 

În prezent (1941-1942, n.n.) şcoala nr. 1 este condusă de dl. 
Marin B. Ioan Spânu (autorul monografiei, n.n.), învăţător gr. II. 
Este originar din comuna Olteni - Teleorman şi absolvent al Şcoalei 
Normale  din  Alexandria,  cu  următorii colaboratori: 1. Dl . Chelu 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gheorghe înv. gr. II din com. Putinei - Teleorman; 2. Dl. Ionescu D. 
Nicola, provizoriu, din com. Albeşti - Teleorman; 3. Dna. Ecaterina 
M. Ioan Spânu, definitivă, din Ploieşti - Prahova; 4. Dna. Petra T. 
Marin, definitivă, din com. Bragadiru - Teleorman; 5. Dl. Mateescu 
Ion, înv. gr. II din com. Boteşti - Dâmboviţa. 

Şcoala nr. 2 este sub direcţia dlui. Flore T. Ioan, înv. gr. I. 
Este născut în com. Brânceni - Teleorman şi a îmbrăţişat cariera 
de învăţător, mai întâi ca suplinitor cu patru clase secundare. 
Urmând apoi cursurile de vară, a obţinut titlul de învăţător titular. 
La această şcoală mai funcţionează ca titulari: 1. Dl. Marin 
Tudor, definitiv, din com. Valea Dragului - Ilfov; 2. Dra. Oană 
Ioana, definitivă, din Alexandria - Teleorman; şi ca detaşaţi: 3. Dl. 
Iordan Zalana, gr. I, fiu al satului; şi 4. Dna. Zalana I. Dobra, 
definitivă, din com. Pietroşani – Vlaşca. [...] 

Patrimoniu. Atât mobilierul cât şi materialul didactic, foarte 
redus la început, au fost sporite an de an, încât, astăzi inventarul 
şcoalelor cuprinde: 

La Şcoala nr. 1: a). Mobilier - 116 bănci, 4 catedre, 4 table 
cu trepied, 1 masă cancelarie, 7 scaune, 3 cuiere de perete, 3 
dulapuri - toate în stare bună; b). Materiale didactice - 60 tablouri 
diferite, 9 hărţi, arhiva de la 1935 încoace, 90 cărţi ale bibliotecii 
populare, în valoare de 115.025 - se găsesc în stare bună. 
Împrospătarea materialului didactic s-a făcut prin Casa Şcoalelor 
şi prin Comitetul Şcolar. 

La Şcoala nr. 2: a) Mobilier - 100 bănci, 4 catedre, 4 table cu 
trepied, 1 masă cancelarie, 7 scaune - în foarte bună stare; b) 
Material didactic - 50 tablouri diferite, 12 hărţi, 1 glob terestru, 1 
termometru, 51 volume din biblioteca agricolă şi toată arhiva 
până la 1935, adică arhiva veche şi cea de la 1935 încoace. 
Mobilierul şi arhiva valorează la un loc 64.130 lei. 

 

Claudiu Olaru 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şcoala construită în anul 1924: aspect din timpul construiri, 1923 (1) şi imagine actuală (2). Şcoala, a fost construită de Mihail şi Anghel Capră, în 
memoria părinţilor lor, Nicolae şi Ecaterina Capră, ctitori ai şcolii din 1903 (3). Şcoala construită în 1935, imagine actuală (4) şi facsimil din ziarul 
Unirea (număr din 1936), referitor la inaugurarea şcolii (5). 
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VECHI  UNITĂŢI  DE  MĂSURĂ  ROMÂNEŞTI 
 

Vechile măsuri au apărut şi s-au modificat în paralel cu 
evoluţia istorică a teritoriilor pe care s-a format poporul român. 
Unităţile de măsuri arhaice au fost impuse din 
necesitatea schimbului de mărfuri şi, implicit, de 
stabilirea unei echivalente a acestora, fiind folosite 
diverse produse naturale şi vase, dar şi 
dimensiunile corpului uman: pasul, palma, cotul, 
pumnul, braţul etc. Deşi imprecise, aceste măsuri 
erau comode şi disponibile în raporturile dintre 
oameni în orice împrejurări. De-a lungul secolelor, 
sistemul primitiv de măsuri şi greutate a suportat 
numeroase modificări datorită activităţilor şi 
relaţiilor comerciale intense între popoarele 
vecine. În acelaşi timp, populaţia autohtonă şi-a 
păstrat caracteristicile de identitate. Actele 
cancelariilor statelor feudale româneşti 
menţionează faptul că unele măsuri utilizate în 
Evul Mediu au fost cunoscute până la constituirea 
statului. Vreme de peste 2.000 de ani, până la 
introducerea sistemului metric în 1866, în spaţiul 
românesc s-au folosit numeroase unităţi de măsură, autohtone sau 
adaptate după cele de largă circulaţie. Sistemul din Ţările Române 
includea măsuri de lungime, de 
suprafaţă, de capacitate, de greutate şi 
volum. Iniţial, valoarea vechilor unităţi 
de măsură româneşti, cu toate că aveau 
aceeaşi denumire, varia între cele 3 ţări 
româneşti medievale după epoci şi 
regiuni. De exemplu, stânjenul 
moldovenesc echivala cu 1,962 m în 
Ţara Românească şi cu 1,900 m în 
Transilvania. Vasile Lupu a fost primul 
domnitor care a intervenit în 
reglementarea măsurilor.  

Ocaua şi metrul etalon, unităţi de 
măsură introduse de Alexandru Ioan Cuza sunt piese de o foarte 
mare însemnătate şi au fost introduse de Domnul Principatelor 
Române în anul 1864, prin lege, dar 
efectiv au fost folosite douăzeci de ani 
mai târziu. Domnitorul a dat Legea pentru 
adoptarea sistemului de măsuri şi greutăţi, 
acestea fiind: ocaua, metrul etalon, 
stânjenul, pogonul. Metrul etalon este 
confecţionat din alamă, cu gradaţia 
aplicată pe o bandă de argint. Are gravată 
indicaţia „Metru etalon. Principatele 
Unite Române”. Exponatul este păstrat în 
cutia sa originală, din lemn. Ocaua lui 
Cuza reprezintă unitatea de măsură pentru 
lichide şi greutăţi. A fost introdusă, prin 
lege, în 1866. Ocaua avea 7 submultipli, 
fiecare dintre submultipli având inscripţionat, pe fundul            
său, gramajul. Greutăţile de alamă de la un kilogram în jos puteau 

 
 

avea şi forma unor pahare conice, ce se puteau introduce unul în 
celălalt şi păstra într-o cutie. Sunt cunoscute legendele despre 

domnul Cuza, obişnuit să umble prin târguri, 
deghizat în târgoveţ sau ţăran şi să controleze 
astfel dacă se respectă legea. Odată cu adoptarea 
noului sistem metric majoritatea unităţilor de 
măsură vechi a fost înlocuită cu altele noi. O bună 
parte din măsurile arhaice este întâlnită şi astăzi, 
mai ales în mediul rural: cot, lat de palmă, oca, 
litră, cupă, baniţă, găleată, sac, vadră, pud, dram 
(dram de boia), drob (drob de sare), butoi, 
poloboc, palmă, şchioapă, pas, deget, pumn etc.  

Unii termeni din metrologia populară se 
folosesc în limba vorbită şi literară cu diverse 
conţinuturi semantice: o palmă de loc, un dram de 
noroc; prins cu oca mică, a mânca un pud de 
sare, a scoate limba de un cot, a nu-i ajunge cuiva 
cu prăjina la nas, cât pumnul etc. În vechime se 
folosea pentru măsurarea lungimilor şi bobul de 
orz. Astfel pentru măsurarea lungimii pantofilor se 

folosea bobul de orz; acesta diferenţiază numerele la pantofi şi 
astăzi, fiind egal cu 0,85cm. Spre exemplu numărul opt este mai 

mare decât numărul şapte la pantofi cu un 
bob de orz. 

Cât priveşte ocaua ca măsură de 
capacitate, aceasta s-a folosit mai ales 
pentru lichide şi mai puţin pentru 
măsuratul materiilor uscate. Ocaua 
moldovenească avea, în măsură modernă, 
1,520 litri, pe când cea muntenească era 
mai mică, având 1,288 litri. Ocaua pentru 
materii uscate era de 1,698 litri în ambele 
state româneşti. 

În vremea lui Vodă Cuza, o oca 
„dreaptă“, oficială, avea 400 de dramuri 

(dramul fiind un submultiplu foarte mic; de aici a plecat o altă 
expresie: „un dram de noroc“!). Brutarii şi măcelarii ajungeau 

adeseori însă să vândă pâinea şi carnea cu 
o oca având între 265 şi 315 dramuri, 
aceasta fiind aşa-numita „oca mică“. 
Despre astfel de negustori prinşi în veacul 
al XVIII-lea cu ocaua mică de către 
domnul Alexandru Mavrocordat (înaintaş 
al lui Vodă Cuza în acest domeniu!) ni se 
relatează modalitatea de pedepsire: erau 
ţintuiţi „cu urechea la stâlp“, stând aşa 
câte o zi întreagă în mijlocul târgului. Din 
această cauză, „mulţi rămâne zăluzi şi 
smintiţi de minte în toată viaţa“. Oameni 
necinstiţi sunt şi astăzi cu duiumul, însă de 
pedepse exemplare, de genul acestora, 

pedepse care temperau pe mulţi dintre potenţialii hoţi, nu mai auzim 
decât prin China sau prin ţări considerate înapoiate. 

 

Luminiţa Gheorghe 
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CEASOSLOV - 1854 
 
Ceaslovul, numit şi Ceasoslov, este o carte de cult ce cuprinde rugăciunile din rânduiala slujbelor zilnice: Ceasurile, Vecernia, 

Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia, Obedniţa, la care se adaugă rugăciunile dimineţii şi de seară, diferite tropare şi condace pe parcursul 
Octoihului, Triodului şi a Penticostarului, Canoane de rugăciune, Paraclise şi Acatiste şi Sinaxarul. Această carte de cult este de origine 
palestiniană şi reflectă slujbele specifice Tipicului Mănăstirii Sf. Sava de lângă Ierusalim. Ceaslovul ne este cunoscut abia începând cu secolul 
al IX-lea, când  Sfântul Teodor Studitul îl preia din Palestina, îl completează şi-l introduce în mănăstirea sa din Constantinopol. Modificări 
esenţiale în decursul timpului nu a suferit, doar că au început a se adăuga unele Acatiste şi a apărut rânduiala Pavecerniţei Mici care la început 
nu exista. Ceaslovul conţine rânduiala a 9 Laude, împărţit în trei cicluri a câte trei Laude, ciclul de seară, de dimineaţă şi de zi. 

Ceasoslovul pe care îl prezentăm a apărut la Bucureşti în 1854, în tipografia Arhiepiscopului şi Mitropolitului Ungrovlahiei       
D.D. Nifon, pe cheltuiala şi sub îngrijirea sa. 

 

Prezentare stilistică. Volumul est tipărit în limba română, cu grafie chirilică, folosindu-se cerneala neagră şi roşie. Textul a fost scris 
pe o singură coloană, neîncadrat în chenar. Letrinele au fost tipărite doar cu cerneală roşie, iar ornamentările de pe cuprinsul volumului cu 
cerneală neagră, ele fiind prezente doar la început şi sfârşit de capitol, ca frontispicii, respectiv reprezentări cu obiecte de ritual şi motive 
vegetale stilizate. Xilogravurile colorate au fost încadrate în câte un chenar deosebit ornamentat, de culoare roz. Pe faţa I a îmbrăcămintei 
din piele şi cotorul exterior sunt prezente ornamentări în imprimare oarbă: motive vegetale stilizate în chenar lat şi cruce, iar pe cotor titlul 
şi 3 marcări transversale, de tip nervuri, şi de asemenea la cap şi picior. 

 

Tehnică. Tipar este executat cu cerneală tipografică neagră şi roşie, în plus, există însemnări cu cerneală neagră şi violet, insolubile 
în apă şi creion violet şi negru. Prima filă conţine, pe lângă datele paginii de titlu într-un chenar lat ornamentat cu motive florale stilizate, 
şi o xilogravură reprezentând Sfânta masă cu elemente de cult. 

 

Structura cărţii. Suportul corpului de carte este o hârtie manuală omogenă, fără linii de apă sau filigran. Pe cuprinsul acestuia există 
file restaurate anterior empiric, cu fragmente de hârtie fabricată mecanic, de două tipuri diferite. Forzaţurile sunt din hârtie groasă 
mecanică, de culoare maronie. 

Fasciculele au fost cusute pe trei nervuri îngropate, cu două lănţişoare marginale, apoi cusut „pe deasupra”  tot în cinci puncte de 
coasere, plasate în dreptul celorlalte originale, ultima coasere fiind executată doar în partea anterioară a cărţii. 

Cotorul interior a fost încleiat cu clei de oase, necăptuşit şi fără capital-band, lipit direct de cel exterior. Ancorarea corpului cărţii de 
scoarţele din carton s-a făcut prin intermediul capetelor nervurilor, defibrate în formă de evantai. Îmbrăcămintea scoarţelor a fost din piele 
maron închis, faţa I a coperţii păstrate fiind dintr-o piele diferită ca nuanţă de cea de pe cotor, astfel încât, având în vedere restaurările 
empirice deja observate, putem deduce înlocuirea îmbrăcămintei originale a feţelor la relegare. 

 

Stare de conservare. Condiţiile neadecvate de păstrare au determinat degradări fizico-mecanice ale corpului de carte şi legăturii, 
precum şi atacul biologic activ (anobiidae), vizibil prin galerii şi găuri de zbor. 

Deteriorările fizico-mecanice se prezintă sub formă de murdărire generală a copertei anterioare, tranşe şi ultima filă păstrată, pete şi 
depozite de ceară cu degradări cromatice ale suportului, patină vulgară pe colţuri şi halouri în partea superioară a primelor fascicule. Pe 
lângă zonele mari cu lipsă din suport şi text, filele mai prezintă îndoiri ale colţurilor, fisuri uşoare. S-a păstrat doar forzaţul anterior, acesta 
fiind rupt complet pe linia de articulaţie şi prezentând rupturi marginale şi depozite de ceară, iar partea mobilă având lipsă colţul inferior şi 
tranşa frontală. 

Coperta anterioară prezintă lipsă la colţuri din învelitoare şi scoarţe, iar cotorul exterior are rupturi la cap şi picior, efasări, ruperea 
pielii pe articulaţia posterioară, galerii şi găuri de zbor. 

 

                 
 
1. Coperta anterioară, cu degradări marginale; 2. Cotorul exterior, rupturi la articulaţia posterioară, cap şi picior; 3. Pagina de titlu, deteriorări ale 
forzaţului şi articulaţie, grad de murdărire avansat. 

(continuare în pag. 29) 
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(urmare din pag. 28) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4, 5. Deteriorări ale filelor la colţul inferior 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ultima filă păstrată din volum, cu 
degradări marginale şi grad de 
murdărire 

 
 
 

6. Lipsă mare din suport şi text, pete şi depozite de ceară 
 

Diagnostic. Sunt prezente degradări fizico-mecanice şi biologice soldate cu pierderea integrităţii volumului, pe fondul păstrării 
acestuia în condiţii necorespunzătoare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Etapă intermediară, cu completări marginale                          9. Corpul de carte recusut la gherghef 
 
Tratament. După îndepărtarea particulelor de mizerie dintre file prin desprăfuire, depozitele de ceară au fost curăţate mecanic, cu 

bisturiul. Spălarea filelor s-a făcut în apă la 30o C, cu un săpun neutru şi pe suport mixt, cu uscare liberă pe rastel. Ph-ul filelor după 
spălare nu a necesitat dezacidificare. 

Paginile au fost restaurate cu hârtie japoneză şi văl pe zonele  uşor degradate, lipsurile din suport fiind completate cu hârtie la dublu 
şi CMC. După presarea şi colaţionarea filelor, precum şi refacerea punctelor de coasere pe falţ, s-au croit forzaţuri noi din carton subţire. 

Coaserea nu s-a mai executat continuu, în sistemul original, ci „pe sărite”, la gherghef, datorită îngroşării blocului de carte pe linia de 
falţ în urma restaurării. Din acelaşi motiv a fost necesară rotunjirea cotorului şi baterea umărului pentru încadrarea scoarţei, după 
încleierea cotorului interior. 

Datorită deteriorărilor copertei anterioare şi cotorului din piele original acestea nu s-au păstrat, croindu-se scoarţe şi învelitoare noi. 
Scoarţele au fost ataşate la corpul de carte prin intermediul capetelor nervurilor, defibrate în formă de evantai, apoi a fost lipită  
învelitoarea cu cocă, după şerfuirea corespunzătoare a pielii noi. 

(continuare în pag. 30) 
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(urmare din pag. 29) 
 

                         
 

10-12. Copertele şi cotorul exterior, după restaurare 
 

             
 

             
 

             
 

13. Pagina de titlu şi forzaţul anterior, restaurate;  14-17. Completări ale zonelor lacunare; 18. Forzaţul posterior restaurat. 
 

Simona Tironeac 
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RESTAURAREA  UNUI  VAS  PREISTORIC 
 
Vasul a fost descoperit fragmentar, în proporţie de aproximativ 80%, în urma săpăturilor efectuate pe şantierul arheologic de la 

Vităneşti „Măgurice”. 
Impurităţile (nisip, pământ) au fost îndepărtate prin spălare în apă caldă, cu ajutorul unei perii fine, din fibre naturale. Înlăturarea 

depunerilor calcaroase s-a făcut cu ajutorul soluţiei de acid citric, după ce în prealabil fragmentele ceramice au fost imersate în apă până la 
saturaţie. Neutralizarea acidului s-a realizat prin băi repetate sub jet de apă. Fragmentele ceramice s-au uscat pe hârtie de filtru, la 
temperatura camerei. 

Forma vasului s-a desfăşurat pe hârtie şi cele 74 de fragmente (fig. 1) au fost asamblate cu poliacetat de vinil (aracet) fără plastifiant, 
acesta devenind transparent după uscare (fig. 2-5).  

 

 
 

Zonele lacunare au fost completate cu ipsos de modelaj. S-a folosit tehnica amprentei interioare, utilizându-se mulajul din ceară 
dentară. Amprenta s-a luat pe partea originală a vasului, apoi aceasta s-a mutat pe partea lipsă. A urmat turnarea ipsosului din exterior. 
După întărirea ipsosului, s-au efectuat finisări cu bisturiul şi pânza abrazivă cu granulozitate medie şi mică. Decorul a fost reconstituit prin 
analogie cu cel existent, prin incizie şi scobire, cu ajutorul instrumentelor specifice (fig. 6-10). 

Integrarea cromatică a plombelor din ipsos s-a realizat prin pensulare, utilizându-se culori tempera într-o nuanţă apropiată de cea a vasului. 
 

           
 

                         (continuare în pag. 32) 
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(urmare din pag. 31) 
 

           
 

           
 
 

       
 

După încheierea lucrărilor de restaurare, s-au efectuat măsurători ale vasului, în urma cărora s-a putut spune că acesta are înălţimea 
păstrată de 29 cm (ţinând cont de faptul că buza a fost ruptă din vechime, intenţionat, existând şi urme de şlefuire a ei), diametrul buzei de 
14 cm, diametrul bazei de 11,5 cm, iar cel maxim de 28,5 cm.  

Vasul este bitronconic, de culoare maroniu gălbuie, cu nuanţe gri. A fost lucrat manual, dintr-o pastă fină, în componenţa căreia s-
a adăugat nisip ca degresant. Arderea este oxidantă şi secundară în unele porţiuni. Este lustruit la interior. Această operaţie a dus la 
micşorarea porozităţii suprafeţei şi la creşterea impermeabilităţii şi a rezistenţei ceramicii. La exterior este netezit, cu excepţia torţilor 
şi a părţii superioare a gâtului. Registrul superior este decorat cu rânduri suprapuse, uşor vălurite de împunsături succesive, 
semicirculare. Al doilea registru, care ocupă diametrul maxim, este reprezentat de şiruri suprapuse de împunsături făcute cu unghia. Al 
treilea registru, dinspre bază, nu este decorat, fiind uşor netezit. Zona superioară, cu pereţii uşor concavi, are 2 torţi, dispuse diametral 
opus. În partea de jos, la limita registrelor 2 şi 3, vasul are 4 butoni conici aplatizaţi, amplasaţi la distanţe egale, iar în partea inferioară 
a registrului 1, se găsesc 2 butoni mici, conici, aplatizaţi, dispuşi diametral opus (fig. 11-14). 

Este o piesă tipică pentru a doua parte a evoluţiei culturii Gumelniţa şi iese în evidenţă atât prin execuţia îngrijită, forma elegantă cât 
şi prin decorul destul de complex. 

 
Mădălina Dumitru 
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CONSERVAREA  UNUI  PUTINEI 
 
Piesa, care face parte din patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman, a aparţinut lui Alexandra Răduţ, din satul Valea Părului, 

comuna Mârzăneşti, judeţul Teleorman şi a fost donată de Carolina Marcu în anul 2014. 
Putineiul este un dispozitiv folosit în gospodărie în vederea obţinerii unor produse derivate din lapte (unt, lapte bătut etc.). Piesa este 

fabricată într-un atelier meşteşugăresc din lemn de brad (recipientul) şi salcâm (bătătorul). Recipientul este compus din 10 doage (una mai 
lungă pentru prindere, două mai scurte pentru scurgere) prinse cu patru cercuri din metal (platbandă de fier), un capac şi un bătător. Are 
forma uşor tronconică, cu înălţimea de 73 cm, diametrul la bază de 21 cm şi la gură de 17,5 cm. Bătătorul este o piesă cilindrică cu 
multiple orificii realizate cu un fier înroşit, care are diametrul de 13,5 cm şi grosimea de 2 cm, iar în centru are fixat un băţ cu lungimea de 
83 cm. Cercurile au diametrele de 20,5 cm, 20 cm, 19 cm şi 17,5 cm, toate cu lăţimea de 3 cm. 

 

          
 

În ceea ce priveşte starea de conservare au fost constatate o serie de degradări fizico-chimice precum: îmbătrânirea naturală a 
lemnului (vizibilă prin schimbarea culorii), uzura funcţională, depuneri de murdărie - în special în interiorul piesei şi în orificiile 
bătătorului, substanţe grase şi produşi de coroziune ai fierului pe piesele metalice cât şi pătrunderea acestora în fibra lemnoasă. Pe toată 
suprafaţa piesei, în special la îmbinarea doagelor, sunt vizibile galeriile produse în urma atacurilor insectelor xilofage. Aceste degradări 
biologice au dus la friabilitatea şi deshidratarea masei lemnoase.  

După fotografierea în ansamblu şi în detaliu a piesei, s-a numerotat fiecare element component şi s-a trecut la demontarea prin 
extragerea, pe rând, a cercurilor şi a doagelor. 

 

                   
 

Numerotarea elementelor componente (4) şi demontarea putineiului (5). 
 

Următoarea operaţie a constat în îndepărtarea stratului de depuneri neaderente cu pensule moi şi bisturiu. Curăţarea umedă, necesară 
pentru îndepărtarea mizeriei aderente şi a grăsimilor, s-a efectuat cu detergent pentru lemn cu o concentraţie de 1:50, cu ajutorul periilor 
cu păr natural şi bisturiu. A urmat neutralizarea în apă curentă. Uscarea s-a făcut timp de şase zile, în laborator, pe hârtie de filtru, la 
temperatură constantă de 20o C şi umiditate relativă (UR) de 51%. 

(continuare în pag. 34 
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Elementele de lemn după spălare (6)    
şi impregnarea cu Sadolin Base (7, 8). 

 
 
 
 

 

(urmare din pag. 33) 
 

Conservarea lemnului cu Sadoline Base s-a efectuat prin injectare cu seringa şi pensulare, după care a fost lăsat să absoarbă substanţa 
până la asamblarea piesei, aproximativ cinci zile. 

 

                                                                       
 

Produşii de coroziune ai fierului de pe cercuri au fost îndepărtaţi, în primă fază, cu o perie de sârmă de o duritate redusă. Cu o 
pensulă lată de pictură, cu peri asprii, a fost aplicat un strat de Fertan (soluţie de tanin) ce a fost lăsat să acţioneze 24 de ore după care, cu 
o periuţă de dinţi, a fost înlăturat stratul de praf format pe suprafaţa metalului. Elementele din fier au fost conservate cu ulei de parafină, 
prin pensularea şi lăsate timp de două zile, la temperatura camerei, să absoarbă substanţa. 
 

            
 

Curăţarea cercurilor de fier (9) şi tratarea cu Fertan (10). 
 

Ultima operaţie a constat în montarea capacului şi a cercurilor, în ordinea inversă dezasamblării. Putineiul, astfel conservat, a fost 
pregătit pentru a fie expus, pe parcursul anului 2018, în cadrul ciclului expoziţional „Exponatul lunii”. 

 

Pompilia Zaharia 
 

 

Putineiul după curăţare (11). 
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JURNAL  DE  RĂZBOI:  SFETCU  R.  MATEI,  DIN  SILIŞTEA  GUMEŞTI, 
VETERAN  DIN  PRIMUL  RĂZBOI  MONDIAL 

 
Fragment din Jurnal 
 

Aici se încinsese un război mare între ţările Baltice, iar 
România noastră era însărcinată de Marile Puteri să folosească 
acest război fie cu judecata, fie cu arma. Noi am stat în satul 
Cneaja una lună şi ceva, după aceasta pacea s-a făcut, iar pe noi 
ne-a pornit spre ţara noastră, când am auzit seara de pace, toată 
noaptea nu a mai dormit nimeni, numai în focuri şi chiote am 
petrecut acea noapte. 

Înapoi am venit pe la Nicopole, pe unde am trecut Dunărea pe 
un pod de vase, în Turnu Măgurele, ducându-ne în islazuri, făcând 
5 zile carantină. De aici ne-a pornit cu trenul şi ne-a oprit deasupra 
Geamănii, Argeş. Aici am făcut carantină 20 de zile, după aceea 
ne-a dus în Găieşti, am dat în primire şi am venit acasă. 

În 1915-1916 m-a concentrat la Găeşti 
în compania de cadre unde am făcut şase 
luni şcoală de cap. şi sergent. În seara zilei 
de 14-15 august 1916 s-a semnat 
mobilizarea. M-am prezentat la Reg. 68 
Inf. Găieşti, aici am rămas în Comp. a 4-a 
de depozit care urma a completa pe cei 
căzuţi pe front. Am stat aici până la 1 oct. 
Când am fost trimis în Moldova, Bacău, eu 
3 cap. şi un Sub. Locot. Pentru a aranja 
cantonamentele pentru recruţi 1917-1918, 
aici am sosit la 4 zile de la plecare, nu am 
găsit cantonamente aici, oraşul fiind ocupat 
de alte Regimente. 

Am găsit şi noi în Comuna Letea Veche 
2 km la răsărit de oraş. Am stat aici până la 
20 oct. Între acest răstimp eu stăteam în Gara 
Bacău la Crucea roşie şi treceau armatele 
ruseşti ca frunza şi iarba, şi nu se mai 
isprăveau. În noaptea de 20 oct. Orele 12 am 
primit ordin că sosesc recruţi, unde au şi sosit, şi 
trăgea o ploaie de era pământul alb de apă şi i-am 
primit 4 Comp. de recruţi şi i-am dus în comuna Letea Veche, unde 
până la luminatul zilei i-am aranjat. 

Eu am luat în comp. a 4-a făcând instrucţie cu ei până la 28 
Decembrie când s-a primit ordin ca Reg, să plece mai sus, (având) 
în vedere că nempţii (nemţii) ocupaseră Muntenia toată şi înainta 
spre Moldova. Am plecat făcând Anul Nou  1917 în com. 
Mecleuşeni, jud. Roman, după un marş de 5 zile am ajuns în com. 
Cârjoaia, jud. Iaşi. la 2 ianuarie 1917, aici am îniernat, făcând 
instrucţie până la 21 aprilie, când recruţii au plecat în comuna 
Odora să se completeze cu Reg. 44 If. Pentru ai porni pe front 
(poziţie). Cât am stat la Cârjoaea am făcut şi pe agentu cu 
corespondenţa Reg. Către Divizia 12, care era în com. Belceşti, 
Iaşi. După ce au plecat recruţii eu am rămas în ,,conalicenţă” 
(convalescenţă) până la 4 mai , când am plecat pe front după Reg. 
unde l-am găsit în com. Mândriştea, jud. Bacău. Am intrat în 
Comp. 3-a pe care o comanda Sub. loc. Alboteanu, din com. 
Albota, jud. Argeş, mai pe urmă de Sub. Loc. Gavrilescu. 

De aici am plecat pe front în ziua de 17 iunie, am mers până 
în com. Matea, jud. Tecuciu, aici iar ne-a oprit la o instrucţie până 
la 4 iulie. De aici pe mine m-a trimis cu 200 soldaţi, însoţit de       
2  caporali şi un Sub. Loc. Bărbulescu în  com. Codalbii, unde  era  

comandamentul etapelor. Acolo ne-a dat nişte coase ruseşti, 
trimiţându-ne să cosim pe miriştii fân pentru caii Reg., în moşia 
proprietarului Smaranda Secule, Doctor din com. Cărăpeşti, jud. 
Tecuciu. Acest convoiu de 200 de soldaţi erau Administraţi de mine. 

La 11 iulie am primit ordin de plecare înapoi la Reg. Unde am 
şi plecat noaptea la 12, sosind la Reg., am mai stat şi aici vreo 2 
zile, şi de aici ne-a pornit spre Oituz, jud. Putna. După 2 zile de 
marş am ajuns în com. Mărăşti, acolo îniernase nemţii, iar la 
ofensiva de la 9 iulie 1917 au fost respinşi de armatele noastre. Am 
mers noaptea pe o poiană, iar ziua am plecat în vizită cu ofiţerii pe 
la bordeele şi tranşeele nemţilor unde iernaseră. Ziceai că au stat 
aici 20 de ani, aşa de întăriţi ce erau. Am mai făcut câteva zile 
instrucţie, dar nu puteam din cauza avioanelor duşmane că ne 

descoperea. Eu cu Comp. a III-a ne-a trimis 
în com. Câmpurile să strângem muniţiuni 
rămase de la nemţi sub. Loc. Gavrilescu, 
mai era şi Elevul Marinescu Anghel Buzatu. 
Am strâns între 18-30 Iulie. După aceea am 
trecut în Rotileşti, retrăgându-se trupele 
noastre care înaintaseră prea mult în direcţia 
Soveja, şi ca să nu ne încercuie duşmanul, 
care umbla să ne spargă frontul pe la 
Mărăşeşti şi Târgu Ocnii, ne-am retras iar în 
com. Câmpurile. La 28 iulie vine avionul 
nostru şi lasă jos din el în Curtea Brigăzii, o 
cutie de alamă, în mărime de o palmă, cu un 
tricolor atârnat de ea, nu am ştiut ce o fi fost 
în ea. Vine a doua oară dinspre Mărăşeşti, 
unde erau luptele cele mai crâncene, 
lăpădând tot ea întâi. După aceea vine un 
ordin să punem foc la vreo 200 de vagoane 
încărcate cu scândură de brad. Am dat 
drumu la butoaiele cu ţuică, unt rusesc şi 
câte altele. Sătenii făceau gropi în casă să 

îngroape ţoalele şi de aici să fugă în sus, spre 
Iaşi. În acelaşi timp am primit ordin, ca plutonul nostru, să ţinem 
rezistenţă inamicului, pentru retragerea trupelor noastre, am şi 
plecat spre Varniţa, com. Răcoasa unde erau şi cele 3 plutoane, un 
depozit de muniţiune şi le încărcau în camioane, care le duceau 
spre com. Verdea, fiind muniţiune multă, şi cum inamicul se tot 
apropia, am primit ordin să împrăştiem fitiluri şi iarbă de puşcă, în 
caz că ne-am retrage să dăm foc, fitilurile să ne dea timp să ne 
depărtăm ca să nu explodeze pe noi. În acest timp armatele noastre 
a respins fără să se apropie de noi, aşadar că noi am continuat 
Regala Română din faţă, de la acea dată nu ne-am mai dus în sat, 
stând aici până la 19 decembrie 1917, când a venit Regimentul 
45/60 şi ne-a schimbat de pe poziţie, ducându-ne în com. 
Câmpurile. Aici am petrecut Crăciunul (Naşterea Domnului), ne-
am dus la Biserică şi a fost foarte frumos. I, II, III - zi de Crăciun 
am făcut corvoadă cu soldaţii, făceam şosea, şanţ şi căram nisip cu 
pulpanele mantăilor spre pralea. 

În noaptea de Anul Nou 1918 am fost trimis din partea Reg. Cu 
1 caporal şi 2 soldaţi la Divizia 12 pentru serbarea Anului Nou. Am 
ajuns seara pe la 6. Aici veniseră delegaţi ca mine din toate Reg. şi 
câte 2 ofiţeri, din Reg. Nostru a fost Dl. Maior Mihăilescu, am 

 

(continuare în pag. 36) 

 

PAGINA  PROFESORULUI 

Pagină din jurnalul lui Sfetcu R. Matei

pag. 35



 

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html  
 

 
 
 
 

 

(urmare din pag. 35) 
 

petrecut cu toţi la masă, cu  viorişti, pian, după ce am luat masa, pe 
la orele 2 noaptea a venit dl. Gen. Al. Averescu., Vaităianu, 
Văleanu, Germăneanu, Traian Mujoiu, unde ne-a ţinut fiecare câte o 
cuvântare, cu obrajii plini de lăcrămi, pentru că noi mai rămăsesem 
cu un colţ de ţară, pe urmă am plecat la Reg. Ajungând aproape de 
ziuă. La ziuă am plecat la biserică, unde s-a făcut o serbare foarte 
frumoasă cu 3 preoţi, fiind şi dl. Colonel Voiculescu, Maior 
Brătianu şi ceilalţi ofiţeri şi numeroasă trupă, după ce am luat masa 
de 12, m-am pomenit cu Dumitru Fl. Dogaru pe la mine, auzise că 
sunt aici, venise după poziţie în timpul repaosului, pe urmă m-am 
dus şi eu cu el acolo sus, acolo am vorbit cu Simion Dobrescu. Era 
om de legătură cu Gheorghe Lt. Ciobanu, Al. Chioreanu. 

În ziua de 3 ianuarie 1918 ne-am dus la batalionul II 46/61 
Inf. de am asistat la degradarea unui Sergent Instructor şi 2 soldaţi. 
Serg. Inst. Pe motiv că a împuşcat un camarad al lui, la condamnat 
la muncă silnică pe viaţă şi luarea drepturilor familiei, iar cu cei 
doi soldaţi, pentru dezertare în timp de Război, degradare militară, 
10 ani muncă silnică şi luarea drepturilor familiei. 

Pe ziua de 30 ianuarie 1918 am părăsit com. Câmpurile şi am 
urcat sus pe poziţie, ocupând sectorul Diviziei a III-a, schimbând 
Reg. 28/4 Argeş, luând în primire în ziua de 31 ianuarie. La 1 
februarie a dat un prâşcău de zăpadă. Am stat aici până la 6 feb. 
Deoarece ne-am lăsat jos în com. Verdea, unde am făcut instrucţie, 
până în ziua de 19 feb.. în ziua de 19 feb. Ne-am dus toţi gradaţii 
Reg. sus pe munţi să desemnăm frontul, linia II-a ca subţinerea 
liniei I-a, căci se apropiase termenul de armistiţiu şi pacea nu se 
putea face. Am răbdat de foame 1 zi şi 2 nopţi. S-a contramandat 
ordinul, şi pe ziua de 25 feb. Am plecat în Lunca Dochiei, jud. 
Putna, stând aici până la 2 marte, când am plecat spre casă.  

Ne-am îmbarcat la tren în gara Urecheşti şi am mers până la 
gara Pădureni, aici ne-am dat jos, că era linia de fier distrusă. Am 
trecut râul Putna pe la Mărăşeşti, noaptea am mers în Focşani. 

La 3 martie am plecat pe la 12, am trecut Milcovul, punând 
piciorul pe pământul Munteniei,  după 2 ani, noaptea, am mas în com. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plăineşti. Noaptea următoare am mers la Râmnicu Sărat, com. 
Dărâmaţi, unde am repauzat 5 zile. La 9 martie am plecat, am mers în 
com. Silişteanca, jud. Buzău, la 10 Martie am trecut prin Mizil, unde 
am fost primiţi de populaţie cu tarafuri de lăutari, dându-ne ţigări, bani 
pâine şi covrigi şi plângea, plângea toată populaţia şi zicea că nu 
credeau ei că o să mai vadă armata noastră, ocupaseră nemţii până la 
Mărăşeşti şi ori pe unde treceam, tot aşa eram primiţi. Deşi noi 
veneam acasă, tot de nemţi eram administraţi. Unde repauzam ne da 
mâncare de la cazan, carne de cal. Pe unde treceam erau lagăre cu 
prizonieri de-ai noştri. Noaptea am mas în com. Albeni, jud. Prahova, 
la 11 martie am mas în com. Bucov, la 12 martie am mas în com. 
Dărmăneşti, de aici am mers în Târgovişte unde am stat 2 zile. 

De aici am mers în com. Găieşti, unde am dormit aici, iar în 
noaptea de 15 martie 1918 am ajuns acasă. Am ajuns şi eu acasă, 
care nu o mai văzusem de la 15 aug. 1916, la 15 martie 1918. 

Mulţumesc Bunului şi Milostivului nostru Dumnezeu că am 
găsit bine acasă, ceea ce nu credeam. 

A fost scrise în carneţelul meu care am fost cu el în război. Acasă 
l-am transcris pe un caiet în 1936 ianuarie 5, 6, 7. L-am transcris a 
treia oară în acest caiet şi înainte de război, eram în etate de 33 de ani. 

Când l-am transcris după carnet eram de 53 de ani. 
Când l-am transcris în prezentul caiet eram de 60 de ani. 
După ce am venit din război s-au înfiinţat obşti de arendare, am 

fost ales ca Mandatar. Eu, Stan Ciocea şi Alexandru Ghioli la 
constituire eu am fost ales casier, Stan - Preşedinte şi Al. Mandatar. 
Administram Moşia în suprafaţă de 3000 pogoane în formă de loturi. 
Mai târziu am fost secretar la Banca Populară, intrând în politică în 
Partidul Ţărănesc în 1929. Am fost numit primar în 1941 ianuarie 
25. Am luat iar în primire ca primar de la legionari şi am mers 1941, 
1942, 1943 până în luna Ianuarie 8, când am fost chemat pentru 15 
zile de şcoală în sediul Preturii, atunci mi-am dus şi eu demisia şi am 
refuzat şcoala, au făcut ceilalţi primari şi secretari din Plasă. Abia la 
28 feb. 1943 mi-au aprobat demisia, în ziua nunţii lui Milică. După 
aceea am rămas membru în Sfatul Comunal. 

Astăzi 27 decembrie 1943 sunt membru în comitetul de 
împăciuire cu preotul Al. şi Stan Dobrescu.1 

Prof. Cătălin Florea, 
 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Alexandria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1941                                                 1972 
 

Sfetcu R. Matei, n. 24 iulie 1883, cătunul Căţeleşti, fost primar la Siliştea Gumeşti: 1928-1929 şi 1941-1943 
 
Notă 
 

1. Cătălin Ionuţ Florea, Ion Pecie, Ioan Gheorghe, Monografia com. Siliştea Gumeşti, satul Moromeţilor, în curs de apariţie. 
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DEPORTAT  ÎN  BĂRĂGAN  LA  VÂRSTA  DE  8  ANI: 
BUTOI  ŞTEFAN,  COM.  VEDEA,  SAT  MERII  GOALA, JUD.  TELEORMAN 1 

 
Sunt născut 06.02.1943, fac parte dintr-o familie cu 7 copii. 

Unul din fraţi, Alexandru, a fost în armată în 1951 şi a trecut 
graniţa la sârbi pe 31 decembrie. Din această cauză comuniştii au 
vrut să ne pedepsească pe noi. Nu aveam voie să părăsim comuna, 
ni se luase toate drepturile.  

În anul 1951, aveam 8 ani. Au venit pe 13 august 1952,  la 
noi, 15 miliţieni cu un camion ca să ne ridice, să ne ducă la gară. 
Mi-aduc aminte ca acum, ne-au îmbarcat în vagon de marfă, de 
animale. Tot ce aveam… ne-au dus din Merii, la gara din Atârnaţi. 
Am fost eu, tata, un frate mai mare ca mine cu 3 ani, o soră mai 
mare cu 6 ani, un frate cu 11 ani mai mare Tata era căsătorit a 
doua oară cu o femeie din Dulceanca, nu era legitimă cu tata, aşa 
că ea nu a vrut să meargă cu noi. Trenul s-a oprit în gara Ograda 
(aproape de Ţăndărei), din Bărăgan. Luasem cu noi 100 de duble 
de grâu, abia recoltasem, mai aveam o viţică de 7 – 8 luni, haine, 
nu aveam  mare lucru, eram săraci, nu aveam decât 4 pogoane de 
pământ. Înainte, tata a fost colonizat în Dobrogea, în Cadrilater, 
Durostor (acum am făcut acte pentru o moştenire).  

Pe 18 august, seara, am ajuns acolo. Au venit din sat 3 căruţe, 
ne-am îmbarcat până în sat. A început o ploaie năprasnică, ne-am 
aşezat la streaşina unui vecin, acolo. A pus el nişte scânduri pentru 
adăpost. Nu mi-a plăcut acolo, că ne puneau să ne închinăm, noi 
fiind adventişti. Casele erau deja 
construite până la centură, de alţi 
deportaţi, veniţi încă din iunie: 
basarabeni, bănăţeni, tot din aceia 
cu copiii plecaţi din ţară sau de la 
revizuirea graniţelor din 1950 cu 
Banatul sârbesc, Basarabia, 
Bucovina, erau  români din satele 
de graniţă. Au fost aduse sate 
întregi, erau mai multe sate acolo. 

Satul unde am fost deportaţi 
se numea Mărculeştii Noi, era 
construit lângă un sat Mărculeşti. 
Apoi s-a schimbat denumirea 
satului în Viişoara. Aveam şcoală 
de 7 clase, miliţie, dispensar, 
doctori, învăţători, profesori, şi ei deportaţi. 

Casa nu era terminată, a trebuit până toamna să facem 
chirpici din pământ. Aveam în jurul casei orezării, apa era adusă 
cu motoare din Ialomiţa, pe canale, chiar până lângă casă. Dar 
când am ajuns prima dată, a trebuit să facem groapă, bordei, într-o 
mirişte, abia se recoltase grâul. Am locuit în bordei, până să 
intrăm în casă. Bordeiul l-am învelit cu stuf. Ne-am ajutat cu o 
familie de la Bistriţa-Năsăud, veniseră odată cu noi, am făcut la 
noi şi apoi la ei. Bordeiul avea trepte de pământ, era de 3 pe 4 m. 
Am compartimentat şi pentru grâu. Pe pereţi pusesem pături.  

Am făcut chirpici la vârsta de 8 ani. Intram în groapă unde 
era pământul săpat, dădeam drumul la apă, făceam pământul în 
formă, turnam în formă. Lucram cot la cot cu ceilalţi, nu era altă 
metodă, trebuia să ne grăbim, până în noiembrie să ne mutăm. Am 
reuşit până în noiembrie să ne mutăm în casă. Fiind păduri 
neumblate în jurul satului, iarna nu am dus lipsă de lemne. Tata 
construise sobele. 

La şcoală am mers în acea toamnă,  în clasa a II-a,  aveam  un  
 

învăţător bătrân din Banat. În clasa a IV-a a venit o doamnă, 
Tauner o chema, era nemţoaică, preda foarte bine. În 1953 - 1954 a 
fost o iarnă grea, zăpada ne acoperise casele, am ieşit pe o 
fereastră. Fratele meu mai mare nu a mai mers la scoală decât până 
în clasa a IV-a, deoarece nu mai avea încălţăminte. El s-a băgat 
slugă la un pădurar, la vite. 

În fiecare an, în vacanţa de vară a trebuit să muncesc la Ferma 
de Stat, în orezării, să câştig bani, să-mi cumpăr costum pentru 
şcoală. Intram în apă şi-l pliveam de iarbă, cel mai greu era la 
ţipirig, trebuia să mă lupt cu ditamai snopul de mare să-l duc pe 
mal, nu aveam decât 9 ani. 

Fratele meu mai mare, Ion, a fost recrutat în armată, împlinise 
vârsta de 20 de ani. A stat 3 ani şi 3 luni în armată, la Piteşti, la 
fabrici de cherestea. Dintre toţi fraţii doar eu am terminat şcoala. 
Am stat deportaţi până în clasa a VI-a, apoi ne-au lăsat să ne 
întoarcem. Au venit miliţienii la tata şi i-au spus: ,,Eşti liber acum 
să te duci de unde ai venit sau să-ţi alegi unde să te muţi.” 

Cât am stat deportaţi am fost vizitaţi de o soră a mea 
căsătorită la Drăgăneşti şi un frate al lui tata. 

Casa noastră a fost confiscată de ei (autorităţile comuniste), 
au băgat căminul cultural, în beciul care-l aveam au băgat un ţigan 
pribegit, a fost sediul Cooperativei de consum. Cu mare greutate 

am reuşit să-i dăm afară din casa 
noastră. Pământul n-au vrut să ni-l 
dea, ni-l dădeau  numai în lacuri, 
până când am făcut o plângere la 
Ministerul Agriculturii. Un văr de-
al meu, Nicula Constantin, era 
primar, zice: ,,Uite, îţi dăm 
pământul, dar trebuie să te-nscrii 
la colectiv.”, ,,De ce mai mi-l dai 
atunci?”. 

Am mai fost în 1971 în vizită 
la Şcoala din Mărculeşti, pentru un 
act, certificatul de 5 clase, făcute 
acolo. La şcoală am întâlnit o fostă 
colegă, nemţoaică. Casa unde am 
stat nu mai exista, am fost cu o 

bicicletă până acolo. Unii sau mutat în satele vecine, alţii s-au dus 
de unde au venit. 

Fratele meu care a trecut graniţa, mai avea în subordine 2 
militari. Ziua în amiaza mare a trecut graniţa, cu colegul care era la 
piciorul observatorului acolo pe fâşie, au plecat amândoi. A trecut 
în Iugoslavia, după 8 luni a trecut în Italia. 11 zile a durat 
escaladarea munţilor dintre Iugoslavia şi Italia. L-a ajutat un 
moldovean, altul decât cel cu care plecase. În Italia a stat 6 luni, 
după care a emigrat în Brazilia cu un vapor. La Rio de Janeiro, nu 
a rezistat din cauza căldurii, i-se jupuia nasul, a plecat în Santos, 
de unde era fotbalistul Pelle. Acolo a stat 12 ani de zile, s-a 
căsătorit acolo cu o fată care avea părinţi maghiari din România. 
Adventişti. În 1963 s-a mutat în Statele Unite, pentru că plecase 
câteva cumnate de-ale lui, în California. S-a angajat la Spitalul 
Adventist. El mi-a povestit când m-am dus la el în America, în 
1969, pentru 2 luni, aşa a fost viza, dată fixă de plecare, dată fixă 
de înapoiere.  Mi-au  dat voie după multe,  multe acte întocmite, nu  
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sunt bune astea, trebuie altele. A trebuit să alerg 7 – 8 luni ca 
sa obţin aprobare. După ce am venit de acolo, lumea curioasă mă 
întreba cum e lumea pe acolo, zic: ,,Cum să fie? Dacă vă 
povestesc, nu vă vine să credeţi. Lumea este liberă, fiecare îşi 
vede de gospodăria lui, face ce e mai bine pentru el, să facă 
afaceri.” Mă trăgeau de limbă secretari de partid şi alţii. Un 
învăţător de la noi din sat mi-a spus: ,,Ştii cum eşti văzut de 
oamenii noştri de la judeţ? Eşti cel mai periculos om!”. Aşa m-au 
considerat ei, Organizaţia Judeţeană de Partid. Când eram la 
şcoală nu am fost făcut pionier, deşi mi-ar fi plăcut să port şi eu  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

cravată, dar mă considerau un impostor, că aveam rudă în 
străinătate. Am mai fost în 1972, fără să am bilet de înapoiere, 
fratele mi-a trimis bani de drum. Am plecat pe 7 decembrie şi am 
ajuns la el în Nendel, Los Angeles pe 9 decembrie. El a venit în 
România după Revoluţie, în 1992, anual, până în 1996, apoi în 
1998, la inaugurarea bisericii noastre, la care a contribuit şi el cu 
bani. Acum este orb complet. Nu mi-am văzut dosarul de la 
CNSAS, deoarece nu vreau să port pică pe oameni, vor primi 
pedeapsa divină. 

 

Elev Teodora Ioana Florea, 
 

clasa a VII-a B,  
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Alexandria 

 
Notă 
 

1. Interviu cu Butoi Ştefan, fost deportat (CD înregistrat de Cătălin Ionuţ Florea). 
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De această dată, găzduim la Pagina cititorului pe domnul Gheorghe Zbârcea, economist pensionar, nonagenar, fost funcţionar la 

Ministerul Agriculturii, de origine din com. Măldăieni, jud. Teleorman. Autorul este şi un pasionat colecţionar şi totodată un colaborator 
al muzeului nostru, participant constant la proiectul expoziţional Octombrie, Luna Colecţionarului. Materialul de faţă a constituit o parte 
a bazei documentare a exponatului prezentat cu doi ani în urmă (2016), intitulat Acţiuni şi obligaţiuni din perioada interbelică. 

Redacţia e-Buletin 
*  *  * 

 

DESPRE  ACŢIUNI  ŞI  OBLIGAŢIUNI  CA  TITLU  DE  VALOARE 
 
Înfiinţarea unei societăţi comerciale se face atunci când mai 

mulţi indivizi antreprenori investesc capitalurile proprii, în 
vederea obţinerii de profit, care urmează a fi împărţit în funcţie de 
aportul fiecăruia, asumându-şi totodată şi riscurile în cazul unor 
pierderi. Această formă de organizare economică pe baza 
proprietăţii individuale prezintă o serie de avantaje printre care: 

- este accesibilă oricărei persoane fizice cu capacitate juridică 
normală; 

- antreprenorul asociat are controlul complet 
asupra întreprinderii sale, atâta timp cât este 
independent din punct de vedere financiar; 

- conducerea este operativă şi flexibilă şi are 
la bază cunoştinţele şi capacitatea individuală ca 
proprietar; 

- proprietarul cunoaşte tehnologia şi specificul 
activităţii, prestează munca în întreprindere, dar 
poate folosi şi munca salarială; 

- proprietarul încasează integral profitul 
obţinut; 

- controlul statului este limitat, atât timp cât 
întreprinderea îşi duce activitatea normal şi este 
solvabilă. 

Organizarea unei întreprinderii pe baza 
proprietăţii individuale are în principal neajunsul că 
nu posedă capitalul necesar unei extinderi iar 
obţinerea creditului de la bănci este dificilă întrucât 
suma garantată să fie mai mare decât creditul primit. Contractele şi 
volumul afacerilor sunt relativ mici proporţional cu capitalul 
existent. 

Riscul antreprenorului este solitar şi 
nelimitat, astfel că în caz de faliment, creditorii 
pot cere acoperirea creanţelor acordate şi din 
averea personală a asociaţilor care au format 
întreprinderea. O lichidare a întreprinderii 
respective datorate falimentului este reglementată 
prin legi speciale, iar încercarea unor 
întreprinzători de a se sustrage de la plata 
datoriilor către furnizori-creatori este aspru 
sancţionată.  

Rezultarea capitalurilor şi nevoia de a face 
faţă unor investiţii de mari proporţii a dus la 
înfiinţarea societăţilor cu răspundere limitată sau 
societate anonimă, cum se obişnuia mai mult în 
perioadele trecute. Astăzi, pentru o societate cu 
răspundere limitată, a început să se folosească şi 
denumirea generică de corporaţie. 

Pentru a obţine capitalurile necesare, 
societatea despre care vorbim organizează emiterea acţiunilor şi 
lansarea acestora pe piaţă pentru a fi achiziţionate de viitori 
acţionari. Acţiunile conferă acţionarilor respectivi dividende care 

pot fi diferite în funcţie de profitul obţinut. Acţiunea este un 
document de valoare care trebuie să conţină următoarele date: 
- denumirea societăţii cu sediul său social; 
- valoarea nominală a acţiunii; 
- precizarea dacă acţiunea este nominală sau la purtător; 
- seria; 
- semnăturile persoanelor autorizate; 

- data emisiunii şi localitatea: 
- cupoanele cu data. 

Este de remarcat că societăţile emitente de 
acţiuni se îngrijesc ca aceste documente de valoare să 
fie cât mai atractive, recurgându-se la specialişti care 
să realizeze imagini sugestive privind specificul 
societăţii. Astfel Uzinele Domeniale Reşiţa, în 
emisiunea sa din august 1924, la Bucureşti, de acţiuni 
cu valori nominale de 500 şi 5000 lei, are imprimat pe 
pagina I o vedere a zonei unde funcţionează siderurgia 
şi aspecte din spaţiul de asamblare a locomotivelor 
care se construiau la această mare uzină. În anul 1971, 
uzina a împlinit 200 de ani de existenţă (existând şi 
nişte medalii bătute de U.D.R) 

Unele acţiuni care sunt achiziţionate de 
străini trebuie să aibă pe o parte din acţiune în 
română iar cealaltă în limba străină respectivă. 

Organul de conducere curentă al societăţii este 
consiliul de administraţie format din 5, 7, 9 membri, 

în funcţie de mărimea societăţii, din care va fi un acţionar delegat. 
La sfârşitul fiecărui an, odată cu închiderea bilanţului contabil 

şi a rezultatelor economice generale, consiliul de 
administraţie este obligat să convoace adunarea 
generală a acţionarilor, când se va prezenta 
Raportul de activitate al administraţiei precum şi 
Raportul Comisiei de Cenzori privind controlul 
exercitat asupra activităţii financiare. Totodată 
se prezintă şi bugetul pentru anul următor. Toate 
acestea se aprobă de adunarea generală a 
acţionarilor. Numărul de voturi al acţionarilor 
este stabilit în funcţie de numărul de acţiuni 
achiziţionate. 

Răspunzând la întrebarea când au început 
să apară emiterea de acţiuni în România, se 
poate spune că în Transilvania s-au folosit, după 
informaţiile pe care le avem, încă din secolul 
XVII pentru sectoarele de minerit cărbuni sau 
aur, iar mai târziu şi la Reşiţa. În Principatele 
Române acţiunile au început să apară odată cu 
formarea primelor întreprinderi în special de 

industrie alimentară (fabricile de bere Rahova şi Griviţa şi fabrica 
de pâine şi morărit Asan) pe la jumătatea anului 1850. 

 

(continuare în pag. 40) 
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(urmare din pag. 38) 
 

Prezentând din colecţia mea aceste acţiuni, vă informez că 
indiferent dedata emiterii lor, ele şi-au pierdut valabilitatea odată 
cu naţionalizarea de către stat a întreprinderilor care s-a făcut în 
anul 1948, acum neavând decât o valoare istorică de colecţii. 

Societăţile cu răspundere limitată, pe acţiuni, corporaţii sau 
societăţi anonime cum se numeau cu ani în urmă, au jucat prin 
larga participare a capitalurilor la nivelul mai multor ţări un rol 
important în realizarea unor lucrări de mare anvergură, cum ar fi: 
Canalul de Suez, Canalul de Panama sau, mai aproape de zilele, 
noastre Tunelul Canalului Mânecii, care leagă Europa, respectiv 
Franţa de Marea Britanie, printr-o legătură feroviară. 

Aceste capitaluri s-au regăsit desigur şi în alte lucrări 
spectaculoase ca tunelurile care leagă Austria de Italia, 
străpungând Munţii Alpi sau în alte domenii industriale cum ar fi 
combinatele siderurgice. Vânzările şi cumpărările de acţiuni 
(titluri de valoare) se realizează prin aşa zisele Burse de Valori. 

Bursa este o instituţie unde se întâlneşte cererea şi oferta de 
titluri şi se formează preţurile, de tranzacţionare după anumite 
reguli bine stabilite. S-a constatat nu de puţine ori când unele 
titluri (acţiuni) au crescut la bursă cu mult peste valoarea nominală 
întrucât unitatea emitentă înregistrează profituri mari şi respectiv 
dividende pe măsură. 

 

Despre obligaţiuni ca titluri de valoare 
Atât statul cât şi organele administrative locale se împrumută 

de pe piaţă, lansând titluri de obligaţiuni pe perioade între 10 şi 30 
de ani sau şi pe termene mai scurte. 

În ţara noastră s-au emis astfel de titluri de valori de stat, în 
special  în  perioada  interbelică, dar în alte condiţii decât astăzi. În 

 
 

 
 
 
 
 

acea perioadă titlurile au purtat simboluri ca de exemplu: 
„Împrumutul reîntregirii din 1941”, „Împrumutul de înzestrare a 
ţării din 1934”, „Împrumutul intern de consolidare a ţării din 
1935”. 

Pentru împrumuturi pe termen scurt Statul emite Bonuri de 
tezaur, titlu financiar purtător de dobândă. Mai există şi bilete de 
tezaur emise pe termen de 13, 26, 52 săptămâni, nu sunt purtătoare 
de dobândă dar se vând cu un anumit rabat urmând ca la scadenţă 
să primească valoarea nominală a titlului. Desigur toate formele de 
obligaţiuni asigură o anumită dobândă deţinătorului respectiv, la 
scadenţă. 

În concluzie, găsim necesar să dăm câteva definiţii legate de 
tot ceea ce am amintit până aici. 

- Acţiune: titlu financiar, negociabil, ce conferă 
proprietarului o cotă-parte, indivizibilă, din patrimoniul companiei 
respective;  

- Acţionar: persoană fizică sau juridică, care deţine acţiuni 
emise de una sau mai multe companii şi unde îşi poate exercita 
drepturi de proprietate; 

- Cuponul: este ataşat la acţiune, are o dată şi serie şi 
serveşte la încasarea dividendelor; 

- Faliment: starea de încetare de plată (insolvabilitate) a 
unei persoane fizice sau juridice recunoscută ca atare de către un 
organ judecătoresc care numeşte un executor care, într-un timp 
stabilit, se ocupă de lichidarea completă a bunurilor falimentate şi 
achitarea valorilor acestuia conform priorităţilor stabilite de lege. 
Mai este o formă anterioară, aceea de insolvabilitate temporară, 
care are alte reglementări, prin justiţie 

 

Ec. Gheorghe Zbârcea, 
 

Bucureşti 
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Activitatea editorială a Muzeului Judeţean Teleorman s-a concretizat, în anul 2017, prin pregătirea pentru tipar şi apariţia unor 
publicaţii apărute atât în format clasic cât şi în format electronic. 

 

1) Publicaţia periodică a Muzeului Judeţean Teleorman Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie. Nr. 9-2017, 
a fost pregătită pentru tipar şi urmează să apară la editura Cetatea de Scaun din Târgovişte în primul trimestru al anului 2017; 

 

2) Albumul - catalog Exponatul lunii 100. Un proiect de valorificare a patrimoniului muzeal teleormănean, lucrare apărută la 
Editura Cetatea de Scaun din Târgovişte. 

 

           *  *  * 
 

A continuat realizarea publicaţiei electronice bianuale Muzeul Judeţean 
Teleorman – e Buletin de informare, respectiv a nr. 11 (31 ianuarie 2017) şi a nr. 12 
(31 iulie 2017). Publicaţia, iniţiată în anul 2012 este găzduită pe website-ul instituţiei 
(http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             *  *  * 
 

Pe parcursul anului 2016, Muzeul Judeţean Teleorman a organizat şi a găzduit, 
la data de 11 octombrie ora 11.00, lansarea „Integralei manuscriselor Cantemir”     
(vol. I - LXXV) ediţie coordonată de Constantin Barbu. 

Evenimentul, organizat cu sprijinul şi binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 
Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, l-a avut ca invitat pe d-l Paul 
Tudor, Preşedintele Fundaţiei Internaţionale Dimitrie Cantemir, precum şi pe 
coordonatorul „Integralei”, d-l Constantin Barbu. Evenimentul a atras un numeros 
public. 

Pavel Mirea 
 
 
 

RAFTUL  CU  CĂRŢI - ACTIVITATEA  EDITORIALĂ 

Important !  Detalii despre publicaţiile editate la Muzeul Judeţean Teleorman 
pot fi găsite la secţiunea dedicată de pe website-ul instituţiei: 
 

http://www.muzeulteleorman.ro/publicatii.html 
 

Publicaţiile noastre pot fi citite şi descărcate în format pdf. în mod gratuit. 

pag. 41



 

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html  
 

 
 
 
 
 

AGENDA  CULTURALĂ  IANUARIE – IUNIE  2018 
 

Un nou an cultural începe pentru Muzeul Judeţean Teleorman. Pentru prima jumătate a anului 2018 ne-am propus să aducem în faţa 
publicului nostru real şi virtual, aşa cum l-am obişnuit, o serie de manifestări prilejuite de diverse evenimente istorice şi tradiţii populare, 
dar şi expoziţii noi . O parte dintre aceste manifestări vor fi dedicate anul acesta Programului „Centenar”. 

În perioada ianuarie-iunie 2018, calendarul activităţilor culturale care se vor desfăşura la Muzeul Judeţean Teleorman este următorul: 
 

EXPOZIŢII TEMPORARE 
- Comori documentare şi fotografice (din patrimoniul Biroului Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Muzeului Judeţean 

Teleorman), expoziţie organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale - 15 decembrie 2017-16 februarie 2018; 
- Mărţişoare pentru mame, expoziţie realizată de preşcolari şi şcolari, în cadrul parteneriatelor educaţionale încheiate cu diferite 

unităţi de învăţământ - 28 februarie-9 martie; 
- Biserici şi Sfinţi, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de Marian Crângaşu şi Marius Nistor - 29 martie-15 aprilie; 
- Podoabele în preistorie, expoziţie itinerantă organizată de Muzeul Judeţean Buzău şi alte şapte muzee, ce pune în valoare o serie de 

o obiecte de podoabă din epoca neo-eneolitică şi a bronzului timpuriu - 20 aprilie-31 mai; 
- Bosceaua teleormăneană, expoziţie ce pune în valoare această piesă de port - 18 mai 2017-30 aprilie 2018; 
- Anotimpurile în lumea satului teleormănean, expoziţie care va prezenta o serie de obiecte etnografice aspecte de viaţă cotidiană, 

port, tradiţii şi obiceiuri specifice celor patru anotimpuri, aşa cum sunt percepute în calendarul popular - 18 mai - 30 aprilie 2019; 
- Arta din tranşee. Fenomenul Trench-art, expoziţie cu obiecte decorative realizate de către soldaţi, prizonieri de război sau civili, în 

care punerea în valoare este direct legată de conflictul armat sau consecinţele sale. Va fi organizată cu exponatele colecţionarului Cristian 
Dumitru din Bucureşti şi cu colaborarea Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad - 8 iunie-20 iulie; 

 
CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
Ciclul expoziţional iniţiat în anul 2008 va continua în perioada ianuarie - iunie, inclusiv cu desfăşurarea concursului Vino la muzeu şi câştigă. 
 
PROGRAMELE EDUCAŢIONALE: „MUZEUL - SURSĂ DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE” ŞI „MUZEUL… TE VIZITEAZĂ” 
- 24 Ianuarie - Unirea Principatelor – 23 ianuarie;  
- Ştefan Luchian şi Catedrala din Alexandria – 31 ianuarie;  
- Tradiţii şi obiceiuri de 9 Martie – martie; 
- Alegerile legislative din martie 1948 – primele alegeri ale Marii Adunări Naţionale – martie; 
- Arheologie experimentală (I) – martie; 
- 27 martie 1918 – Unirea Basarabiei cu România, în cadrul Programului „Centenar”– 27 martie. 
- Tradiţii de Sfintele Paşti – aprilie; 
- Războaiele Balcanice şi Cadrilaterul – aprilie; 
- 9 Mai 1877 – 140 de ani de la cucerirea Independenţei – 8 mai; 
- Ziua Eroilor – 17 mai; 
- Arheologie experimentală (II) – mai; 
- Sărbătorile populare ale verii: Rusaliile şi Drăgaica – iunie; 
 
SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
- 1938 - Instaurarea dictaturii regale – februarie; 
- Secţia Numismatică Alexandria – 20 de ani de la constituire – 14 mai; 
- 11 Iunie 1948 – 70 de ani de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 

Arhivelor Naţionale – iunie; 
- Revoluţia din 1848 – 170 de ani – iunie; 
 
PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
- Noaptea muzeelor - a XIV-a ediţie – cel mai important eveniment cultural al anului – 20 mai; 
- Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman, cu ocazia unor evenimente precum: Ziua Culturii Naţionale – 15 ianuarie, 

Dragobetele – 24 februarie, Ziua Internaţională a Copilului – 1 iunie. 
 
MUZEUL ALTFEL – EDIŢIA A VI-A, proiect ce vizează organizarea unor vizite tematice şi a unor concursuri la muzeu, în cadrul 

săptămânilor de „şcoală alternativă” (săptămânile 26 februarie – 30 martie şi 14 mai – 8 iunie). 
Corina Iordan 

 
 

CE  VA  URMA ? 

Important !  Detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2017, dar şi informaţii despre alte activităţi specifice, 

pot fi găsite periodic pe website-ului Muzeului Judeţean Teleorman: http://muzeulteleorman.ro şi pe contul de Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Muzeul-Judetean-Teleorman/278274902232921 
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DIN  ÎNSEMNĂRILE  VIZITATORILOR 
 

Un loc de amintiri genetice, un loc unde un copil sau un adult îşi dau seama de nonsensul de a fi bogat. Totul, întotdeauna, e legat de viaţă. 
 

Liviu şi Christopher, 17 iulie 2017 
 

*  *  * 
 

Felicitări! Expoziţii foarte interesante! Un loc în care te regăseşti! Vă rugăm să continuaţi să strângeţi obiecte, mai ales din 
perioada comunistă că merită dezvoltată această parte. 

Camelia şi Daniel, 31 iulie 2017 
 

*  *  * 
 

Minunat. A trebuit să îmi fac timp pentru a vedea că provincia oferă deschiderea către tot, faţă de capitala europeană – Bucureşti, în 
care există carenţe. 

C. M., 1 septembrie 2017 
 

*  *  * 
 

Nu mă aşteptam să descoperim în Alexandria un muzeu atât de plin de viaţă şi vibrant, în ciuda faptului că am fost singurii vizitatori. 
Un muzeu care grăieşte tare şi clar o istorie a Teleormanului şi îţi inculcă ideea de a vrea să retrăieşti viaţa la ţară. 

 

Bianca şi Cezar, 6 septembrie 2017 
 

*  *  * 
 

Este important să ne întoarcem la origini. E frumos să vedem conexiunea dintre ceea ce avem azi şi ce au avut strămoşii noştri. 
Etajul doi a fost bineînţeles printre cele mai plăcute locuri. Mulţumim pentru ocazia aceasta de a ne întoarce în timp. 

 

Cristina şi Alexandru, 13 septembrie 2017 
 

*  *  * 
 

Nu credeam că într-un oraş precum Alexandria vom întâlni aşa ceva. Foarte frumos! Mulţumim pentru primire! 
 

Dodi şi Gabi, Braşov, 14 septembrie 2017 
 

*  *  * 
 

Mi-a plăcut foarte mult la muzeu am aflat multe lucruri noi. 
Daria Băcanu 

*  *  * 
 

Impresionantă „scufundare” în istoria teleormăneană 
A. Gheorghe  

*  *  * 
 

A very interesting collection of History! 
L. Waning, England, 04.10.2017 

*  *  * 
 

Vizita la muzeu a fost foarte interesantă. Am aflat lucruri noi, informaţii folositoare pentru orele de istorie. Felicitări celor care s-au 
ocupat de amenajarea expoziţiilor. 

Şcoala Gimnazială Plosca, 05 octombrie 2017 
 

*  *  * 
 

Specificul teleormănean merită arătat lumii – mă bucur că am ajuns o zi aici şi voi susţine cele declarate mai sus cu ajutorul revistei 
de găsit la: www.limbaromana.org. 

Mihai Marin 
*  *  * 

 

Vizita a fost una plăcută, atât pentru părinţi cât şi pentru cei doi copii. Toate exponatele ne-au plăcut mult, atât expoziţia 
permanentă cât şi expoziţia colecţionarilor. Aşteptăm cu mare interes şi viitoarele expoziţii. 

 

*  *  * 
 

O vizită cu lucruri interesante de văzut! Colecţiile au fost atracţia principală pentru cei mici.  
Grădiniţa nr. 2 Alexandria 

*  *  * 
 

PĂREREA  DUMNEAVOASTRĂ  CONTEAZĂ 
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Mi-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut. Mi-aş dori să mai vin pentru a învăţa lucruri legate de istoria noastră. 
 

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, cls. XI C 
 

*  *  * 
 

Sunt un simplu trecător în acest oraş şi am fost plăcut surprins să descopăr acest muzeu, în care am văzut şi citit lucruri pe care 
înainte doar le auzisem. 

Turcu L., 20 octombrie 2017 
 

*  *  * 
 

Şcoala Gimnazială Buzescu a vizitat Muzeul Judeţean Teleorman în săptămâna „Şcoala Altfel”. Elevilor din clasa a IV-a le-a plăcut 
foarte mult colecţia de pixuri. Vă mulţumim mult! 

Cerasela, Cristina, Mariana, Ana-Maria, 18 octombrie 2017 
 

*  *  * 
 

Am fost surprins plăcută să descopăr acest muzeu care m-a fascinat prin obiectele expuse, să aflu noutăţi, multe curiozităţi pe care 
le-am avut şi le-am descoperit, doamna muzeograf fiind o persoană drăguţă, având un ton blând, antrenându-ne în activităţile explicate. 
Aşteptăm cu nerăbdare următoarele exponate şi expoziţii de colecţie! Vom reveni cu mare drag! 

 

Şcoala Gimnazială Vităneşti, Drăgan Alexandra 
 

*  *  * 
 

La muzeu am văzut multe lucruri frumoase şi am aflat lucruri noi şi interesante. 
 

Ciolan Rebeca, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” 
 

*  *  * 
 

Mi-au plăcut foarte mult exponatele pe care le-am văzut împreună cu colegii mei. Mulţumim pentru explicaţii şi primirea 
călduroasă. 

Paşa Carina, cls. a II-a B, Şcoala „Ştefan cel Mare” Alexandria 
 

*  *  * 
 

Mulţumim pentru amabilitatea şi căldura cu care am fost primiţi. 
Şezătoare  Bucureşti, 14 noiembrie 2017 

 

*  *  * 
 

Am apreciat cel mai mult felul în care doamna muzeograf ne-a explicat „călătoria” prin muzeu. 
 

Dinu Alexandra, Şcoala nr. 181 Bucureşti, 04 decembrie 2017 
 

*  *  * 
 

Eu cred că este cel mai frumos muzeu. 
Tudor Angelina, Şcoala nr. 181 Bucureşti, 04 decembrie 2017 

 
 
 
 
 
 

La realizarea acestui număr au mai contribuit: Cătălin Florea, Teodora Ioana Florea, Gheorghe Zbârcea. 
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