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35 de evenimente (simpozioane, expoziţii, manifestări, lansări de publicaţii etc.) au convins şi au adus în sălile Muzeului Judeţean 
Teleorman, în primele 6 luni ale acestui an, nu mai puţin de 2261 de vizitatori precum şi 4452 de prieteni virtuali care au „vizitat” şi 
„apreciat” pagina de facebook a instituţiei noastre. 

 

*  *  * 
 

Anul 2018 a debutat la muzeu cu Retrospectiva 2017 a 
Exponatului Lunii. Ciclul Exponatul Lunii, ajuns la cel de-al 
unsprezecelea an, a continuat din luna februarie 2018 aducând în 
faţa publicului noi obiecte de etnografie, arheologie, istorie, aflate 
în patrimoniul instituţiei. Astfel, în perioada februarie – iunie, au 
fost expuse în spaţiul special amenajat în Holul de Onoare al 
muzeului următoarele obiecte: Putineiul, Zaharniţa, Icoana pe 
lemn „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Vasul antropomorf şi 
Suportul metalic pentru bol. 
 

   
 

     
 

Tot Exponatului Lunii i s-au adăugat şi alte 5 expoziţii 
temporare, organizate de Muzeul Judeţean Teleorman şi instituţii 
colaboratoare sau găzduite: 
- Mărţişoare pentru Mame, cu exponate realizate de şcolari şi 
preşcolari de la unităţi de învăţământ din judeţ, 28 februarie – 23 
martie (amănunte în pag. 4); 
 - Porţi către cer, expoziţie de icoane şi pictură în ulei cu lucrări 
semnate de Marian Crângaşu şi Marius Nistor, 29 martie – 27 
aprilie (amănunte în pag. 5); 
- Podoabe străvechi, expoziţie organizată în colaborare cu Muzeul 
Judeţean Buzău, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul 
Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, Muzeul Brăilei „Carol I” şi Muzeul 
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Sfântul Gheorghe, 9 mai – 4 iunie 
(amănunte în pag. 6, 7); 
- Anotimpurile în lumea satului teleormănean, expoziţie de 
obiecte etnografice din patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman, 
18 mai 2018 – 30 aprilie 2019 (amănunte în pag. 8, 9); 
- Centenarul văzut de copii, expoziţie de desene realizate de elevi 
de la Şcolile Gimnaziale „Ştefan cel Mare” şi „Mihai Viteazul” din 
Alexandria, 19 – 31 mai. 

Manifestările organizate în cadrul Programelor Educaţionale 
Muzeul-sursă de cultură şi educaţie şi Muzeul… te vizitează au 
continuat şi în acest an. În primele şase luni ale lui 2018 au fost 
organizate şi s-au derulat 10 asemenea evenimente: 

 
 

- Mica Unire – 24 ianuarie 1859, 23 ianuarie; 
- Ştefan Luchian şi Catedrala din Alexandria, 31 ianuarie; 
 - Dragobetele la români, 23 februarie; 
- Tradiţii şi obiceiuri de 9 martie, 9 martie; 
- Alegerile legislative din martie 1948. Deputatul Gala Galaction, 
15 martie; 

 

                                          
 

- Tradiţii de Sfintele Paşti, 29 martie; 
- Războaiele Balcanice şi Cadrilaterul, la Liceul Tehnologic 
„Virgil Madgearu” Roşiorii de Vede, 24 aprilie (amănunte în pag. 14); 
- 9 mai 1877 – Proclamarea Independenţei, 8 mai; 
- Ziua Eroilor, 17 mai; 
- Sărbătorile populare ale verii, la Şcoala Gimnazială Răzmireşti, 
13 iunie. (amănunte în pag. 15). 

 

     
 

Celor 10 manifestări derulate în cadrul celor două programe 
educaţionale li se adaugă şi 4 simpozioane ce au marcat, ca de 
fiecare dată, atât evenimente istorice cât şi personalitatea unor 
oameni care au făcut istorie în părţile locului: 
- 1938 – Instaurarea dictaturii regale, 26 februarie; 
- 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, la Şcoala 
Gimnazială Lăceni, 27 martie(amănunte în pag. 14);  
- Centenar Basarabia, 27 martie; 
- Naţionalizarea întreprinderilor industriale, de transport şi a 
băncilor – 11 iunie 1948, la Biblioteca Orăşenească „Alexandru 
Depăreţeanu” Videle 12 iunie (amănunte în pag. 15, 16). 

 

                                            
 

 

(continuare în pag. 3) 

 

S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE IANUARIE - IUNIE 2018 

pag. 2 



 

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

 
 
 
 

(urmare din pag. 2) 
 

În perioada ianuarie – iunie, instituţia noastră a organizat şi     
3 manifestări de tipul Ziua Porţilor Deschise (pe data de 15 ianuarie 
- cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, pe data de 24 februarie - cu 
ocazia Zilei de Dragobete şi de 1 iunie - Ziua Internaţională a 
Copilului), zile în care cei interesaţi au putut vizita gratuit 
expoziţiile permanente şi temporare pe care Muzeul Judeţean 
Teleorman le-a organizat şi au fost lansate numărul 1/2018 al 
buletinului electronic al Muzeului Judeţean Teleorman, e-buletin 
semestrial de informare (ianuarie) şi nr. 9/2017 al Buletinului 
Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie. 

De asemenea, în data de 3 aprilie, sub genericul Un alexăndrean 
în Primul Război Mondial, Muzeul Judeţean Teleorman a organizat o 
întâlnire cu cititorii a scriitorului Tudor Brătescu, autorul romanului 
„Zeflemeaua”, apărut la Editura Humanitas, 2016, iar în ziua de 10 
mai,  în  Sala Multimedia a muzeului, a fost marcat momentul aniversar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
„20 de ani de la înfiinţarea Secţiei Numismatice Alexandria” 
(amănunte în pag. 12). 

 

           
 

Cel mai important eveniment al primei jumătăţi ale acestui an, 
având în vedere gradul de participare a publicului vizitator, a fost 
manifestarea Noaptea Muzeelor, desfăşurată pe data de 19 mai, 
între orele 17.00-24.00, sub genericul Un Centenar într-o noapte 
(amănunte în pag. 10, 11). 

Corina Iordan 
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MĂRŢIŞOARE  PENTRU  MAME 
 

Pentru al şaselea an, Muzeul Judeţean Teleorman a marcat venirea primăverii şi Ziua 
de 8 Martie prin expoziţia denumită generic Mărţişoare pentru Mame. Aceasta a reunit 
desene, felicitări şi mărţişoare realizate de către şcolari şi preşcolari de la unităţi de 
învăţământ din judeţ. 

Expoziţia a fost deschisă miercuri, 28 februarie 2018, ora 11.00, în sala Auditorium a 
muzeului în prezenţa unui numeros public format atât din copii cât şi din părinţi, bunici şi 
cadre didactice. 

În acest an ne-au fost alături în realizarea expoziţiei copiii, elevii, învăţătorii şi 
profesorii de la Şcoala „Ştefan cel Mare” Alexandria, Şcoala „Mihai Viteazul” Alexandria, 
Şcoala Gimnazială Conţeşti, Şcoala Gimnazială Drăcşănei, Şcoala Gimnazială Nr.1 
Orbeasca de Sus, Şcoala Gimnazială Tătărăştii de Jos, Şcoala Gimnazială Nr. 7 Alexandria, 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mârzăneşti, Grădiniţa Nr. 3 Alexandria, Grădiniţa Nr. 3 Licuriciu, 
Grădiniţa Orbeasca de Sus, Grădiniţa Nr. 4 Roşiorii de Vede, Liceul Tehnologic Măgura, 
Grădiniţa Slăveşti, Şcoala Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria, Şcoala 
Gimnazială „Alexandru Depărăţeanu” Roşiorii de Vede, Şcoala Gimnazială „Zaharia 
Stancu” Roşiorii de Vede, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roşiorii de Vede, 
Colegiul „A. D. Ghica” Alexandria, Palatul Copiilor Alexandria 

Desenele, felicitările şi mărţişoarele expuse, realizate cu talent şi mai ales cu mult 
suflet, au reuşit să transmită pe deplin mesajul de iubire al copiilor către cea mai importantă 
persoană din viaţa lor: Mama. 

Expoziţia a rămas deschisă până pe data de 23 martie a.c. şi s-a bucurat de numeroşi 
mici admiratori care au venit la muzeu însoţiţi fie de către cadrele didactice, fie de către părinţi şi bunici. 

Corina Iordan 
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PORŢI  CĂTRE  CER 
 

Muzeul Judeţean Teleorman în colaborare cu Episcopia Alexandriei şi Teleormanului a 
organizat, în perioada 29 martie – 27 aprilie 2018, expoziţia de iconografie şi pictură în ulei 
intitulată Porţi către cer. 

Vernisajul expoziţiei a avut loc joi, 29 martie, ora 11.00, în Sala Auditorium a Muzeului 
Judeţean Teleorman acolo unde şi-au expus lucrările artiştii plastici alexăndreni: Marian Crângaşu 
– iconografie şi Marius Nistor – pictură în ulei.  

Au fost expuse 21 de icoane pictate pe lemn, ce au reprezentat o serie de sfinţi, foarte bine 
cunoscuţi precum: Sf. Mucenic Dimitrie, Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan, Sf. Apostol Andrei, Sf. 
Ierarh Nicolae, Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur, Sf. Ierarh Spiridon, Sf. 
Mucenic Mina, Sf. Mucenic Ioan Rusul, Sf. Cuvios Paisie cel Mare. Dar şi icoana unui sfânt local, 
din zona Munteniei, Sf. Mucenic Ioan Valahul, mai puţin cunoscut. Nu au lipsit nici icoanele ce 
reprezentau pe Mântuitorul Iisus Hristos sau pe Maica Domnului. De asemenea, au fost redate şi 
scenele „Învierii”, respectiv „Intrarea în Ierusalim”. Autorul, remarcându-se prin tehnica şi 
cromatica folosite, a respectat totodată cu stricteţe rigorilor iconografiei creştin-ortodoxe. 

Un număr de 19 pânze ilustrează lăcaşuri ale lui Dumnezeu, biserici şi mănăstiri, din ţară sau 
din judeţul Teleorman. Astfel, privitorul a putut face un adevărat itinerariu geografic şi spiritual, 
pornind de la sud de Carpaţi, de la binecunoscutele Mănăstiri Cozia şi Sinaia, mergând apoi în 
Transilvania, la biserica din sec. al XIV-lea din Streisângiorgiu, la Mănăstirea Prislop şi la 
bisericile de lemn de Sub Piatră şi din Poarta Sălajului şi trecând apoi în Moldova, la mânăstirile 
încărcate de istorie de la Putna şi Voroneţ, la bisericuţa de lemn a lui Dragoş Vodă, tot din Putna 

sau la mănăstirea de lemn de la Poiana Mărului. 
Din judeţul Teleorman, artistul a surprins Mânăstirea Coşoteni, ctitoria Domnitorului Matei Basarab de la 1647, biserica de lemn de la 

Sârbenii de Jos dar şi Biserica „Sf. Constantin şi Elena” din Alexandria. Nu în ultimul rând sunt de amintit două pânze ce au ilustrat 
Catedrala Episcopală „Sf. Alexandru” din Alexandria, loc de veci al Domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, redată în două ipostaze, vara şi 
iarna. 

Claudiu Olaru 
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PODOABE  STRĂVECHI 
 

Muzeul Judeţean Teleorman a organizat în perioada 9 mai – 4 iunie 2018 expoziţia 
Podoabe străvechi în colaborare cu Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Prahova, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Institutul de Cercetări 
Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, Muzeul Brăilei 
„Carol I” şi Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Sfântul Gheorghe.  

Expoziţia a reunit peste 300 de obiecte care au servit ca ornamente personale în cadrul 
comunităţilor neo-eneolitice şi de la începutul epocii bronzului din sud-estul României. Au fost 
reprezentate culturile Starčevo-Criş, cultura ceramicii liniare, Dudeşti, Boian, Stoicani-Aldeni, 
Cucuteni-Ariuşd, Gumelniţa şi Iamnaia. Cele mai vechi exponate datează din neoliticul timpuriu 
(mileniul VII a. Chr.) şi provin din situl de la Măgura, jud. Teleorman. Cele din eneolitic au fost 
descoperite în aşezările tipice pentru cultura Gumelniţa, cele de tip tell: Luncaviţa (jud. Tulcea), 
Pietrele (jud. Giurgiu) şi Vităneşti (jud. Teleorman). 

Artefactele cuprinse în expunere fac parte din categoria celor care se manifestă mai curând 
discret (datorită dimensiunilor reduse) în contextele arheologice. Au fost descoperite atât în 
aşezări, în contexte cum ar fi locuinţele incendiate sau neincendiate, zone menajere sau 
exterioare locuinţelor cât şi în necropole plane sau tumulare. 

Podoabele reprezintă obiecte ce înfrumuseţează fiinţa umană dar constituie şi simboluri ale 
prestigiului. În societăţile vechi, alături de tatuaje, pictura corporală şi veşminte, au fost folosite 
la marcarea sau delimitarea unor persoane în interiorul unui grup sau chiar a unor grupuri sau 
comunităţi între ele. 

Analizând tipurile de ornamente preistorice cunoscute, se remarcă gradul de uniformitate al unora dintre acestea precum şi lunga lor 
utilizare. Printre cele mai frecvente descoperiri se numără mărgelele, verigile şi inelele, precum şi numeroase piese perforate, pe care le 
interpretăm astăzi ca fiind pandantive. 

Podoabele au fost confecţionate din diverse materii prime pornind de la lut, os, corn, defense de mistreţ, până la materii aduse de la 
distanţe apreciabile în epocă, cum ar fi scoicile Spondylus sau nefritul. Eneoliticul şi începutul epocii bronzului sunt caracterizate şi de 
dezvoltarea metalurgiei cuprului, aurului şi argintului. Acest fapt este reliefat şi de numeroasele piese de tipul acelor, inelelor de buclă sau a 
pandantivelor de diferite forme, descoperite atât în marile aşezări de tip tell cât şi în necropole. 

Neoliticul timpuriu a fost marcat de folosirea unor podoabe deosebite cum ar fi labretele şi cuiele de lut ce se fixau în buza de jos. 
Alături de ele existau diferite obiecte circulare din piatră sau os cum sunt cele descoperite în situl de la Măgura „Buduiasca” jud. Teleorman. 

Odată cu dezvoltarea neoliticului au început să fie utilizate piese din os, corn sau piatră. Cele mai cunoscute sunt astragalele de ovi-caprine 
şi caninii de cerb. Primele erau perforate şi şlefuite în timp ce caninii de cerb erau doar perforaţi. Existau şi imitaţii ale lor din os, corn sau piatră. 
Scoica Spondylus era folosită la confecţionarea brăţărilor, mărgelelor sau a pandantivelor. Cele mai frumoase exemplare expuse provin din 
necropola culturii Boian de la valea Orbului, jud. Călăraşi, iar cele mai numeroase din tell-ul gumelniţean de la Pietrele, jud. Giurgiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatorii culturii Gumelniţa au folosit intens defensele de mistreţ. Se realizau podoabe din exemplare întregi ce erau perforate sau 

modificate prin şlefuire sau tăiere, pentru a forma, de exemplu, elementele unei centuri, aşa cum este aceea de la Chirnogi, jud. Călăraşi. 
În afară de dovezile oferite de mormintele de inhumaţie, în legătură cu modul de purtare al podoabelor există şi cele ale statuetelor 

antropomorfe din lut. Reprezentările cucuteniene, rare, poartă în principal şiraguri de mărgele sau pandantive circulare. În cultura Gumelniţa 
o statuetă de la Vităneşti poartă pe piept un disc circular. Astfel de obiecte tip sunt tipice în inventarul aşezărilor tell sau în necropole şi sunt 
din lut, os, corn, cupru sau aur. Tot în Gumelniţa există statuete plate din os cu podoabe din cupru sub forma unor verigi amplasate la gâtul 
lor, pe cap, în perforaţiile urechilor sau pe membre. 

Tot din cupru au fost expuse ace gumelniţene de dimensiuni mari, având capul în dublă volută sau rombic. Alături de acestea stau şi ace 
din os, folosite paralel cu acestea. 

 

(continuare în pag. 7) 
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(urmare din pag. 6) 
 

Strâns legate de cupru au fost şi podoabele din roci semipreţioase cum ar fi nefritul şi jadul. Dacă primul provenea din zona balcanică, 
jadul era adus din surse aflate la mari distanţe, în munţii Alpi. Din ele se confecţionau pandantive de mici dimensiuni cum sunt provenite de 
la Sălcuţa (jud. Dolj) şi Pietrele (jud. Giurgiu). 

În ultimele vitrine au fost expuse piese datând de la sfârşitul eneoliticului şi începutul epocii bronzului, când din spaţiul nord-pontic au 
pătruns populaţii diferite de cele de pe vechiul continent, numite generic indo-europeni. Sunt descoperiri funerare în cea mai mare parte, 
constând din şiraguri de mărgele din scoică sau malahit. Alături de ele sunt inele de buclă din argint, pandantive de tip ochelari sau colţi de 
câine, provenite din mormintele tumulare cercetate în jud. Prahova. 

 

 
 

Conceptul expoziţional a fost de tip descriptiv-educativ, dorind să prezinte vizitatorilor diferite noţiuni, atât prin intermediul unor piese 
semnificative cât şi a unor materiale grafice. Astfel, au fost prezentate cronologia preistoriei reflectată în obiecte de podoabă, habitatul în 
epocă, utilizarea materiilor prime comune sau exotice în realizarea obiectelor de podoabă, complexe funerare ilustrative pentru mediile 
culturale Starčevo-Criş, Boian, Gumelniţa sau orizontul înmormântărilor tumulare, analogii etnografice cât şi o zonă în care s-a reconstituit 
un atelier preistoric de confecţionat podoabe. 

Ion Torcică 
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ANOTIMPURILE  ÎN  LUMEA  SATULUI  TELEORMĂNEAN 
 

Această expoziţie a fost deschisă la data de 18 mai a.c. şi pune în valoare printr-o serie de 
obiecte etnografice şi fotografii aspecte de viaţă cotidiană, port, tradiţii şi obiceiuri specifice celor 
patru anotimpuri în zona Teleormanului aşa cum sunt ele percepute în calendarul popular. Acest 
calendar planifica întreaga activitate a ţăranului pe sezoane, săptămâni, zile şi chiar momente ale 
zilei. El preciza timpul optim pentru arat şi semănat, formarea turmelor, zilele favorabile pentru 
peţit şi logodit, pentru vrăji şi farmece etc. Am dorit ca prin expunerea unor obiecte specifice 
anotimpului respectiv să sugerăm principalele ocupaţii ale ţăranului teleormănean, agricultura şi 
creşterea animalelor. Printr-un număr minimalist de exponate şi prin fotografii am încercat să 
sugerăm ocupaţii şi obiceiuri din zona Teleormanului. 

Primăvara, cea care deschide expoziţia, este reprezentată prin unelte agricole şi un costum 
bărbătesc de muncă, dorind să sugerăm în acest mod începutul anului agrar, al muncilor agricole 
pentru arat şi semănat. În luna martie se începe aratul şi semănatul, se curăţă livezile şi grădinile, 
se scot stupii de la iernat. Sărbătorile cu dată fixă sau mobilă alcătuiesc un străvechi început de an 
agrar, cu obiceiuri de o mare vechime şi frumuseţe. Aşa este ziua de 9 martie, Ziua Mucenicilor, 
când se scotea plugul la arat. Sărbătoarea din duminica care precede Paştele, dedicată Intrării 
Domnului în Ierusalim, numită de români Florii, cu semnificaţia veche de reînviere a naturii, când 
înfloresc florile, salcia şi pomii fructiferi, este reprezentată prin ramura de salcie sfinţită la biserică 
şi pâinea rituală cu însemnele lui Isus Hristos. Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii este 
reprezentată prin ouăle roşii şi un frumos costum femeiesc de sărbătoare. Oul roşu este un 
substitut al divinităţii primordiale, înfrumuseţat prin vopsire şi încondeiere în săptămâna patimilor, 
jertfit şi mâncat sacramental în ziua de Paşti. Prin scenariul ritual de ciocnire al ouălor în ziua de 

Paşti cei vechi credeau că timpul şi spaţiul înconjurător moare şi renaşte anual, împreună cu divinitatea adorată. La 40 de zile de la Paşti se 
sărbătoreşte Înălţarea sau Ipasul după numele celui care ar fi asistat la înălţarea Domnului, sărbătoare la care se fac din nou ouă roşii şi se 
împart împreună cu cozonac pentru sufletul celor morţi. La cincizeci de zile de la Paşti se sărbătoresc Rusaliile, sărbătoare foarte importantă, 
întrucât se consideră ca zi a întemeierii văzute a bisericii creştine. În sâmbăta de dinaintea Rusaliilor se serbează Moşii de Vară, zi în care se 
dau de pomană pentru sufletul celor morţi vase din lemn sau din lut pline cu vin, apă, lapte, mâncare gătită, flori şi lumânări aprinse. În acest 
fel se credea că se îmbunează sufletele morţilor care, după ce au părăsit mormintele la Joimari şi s-au plimbat nestingherite printre cei vii, se 
întorc supărate, la Moşii de Vară, la locurile lor subpământene. Tot de Rusalii jucau prin satele teleormănene cete de căluşari, dans ritual de 
mare spectacol reprezentat doar printr-o fotografie. Aproape fiecare comună din judeţ avea câte o ceată de căluşari. 

Anotimpul vara, când ziua devine cea mai lungă şi insolaţia cea mai puternică din tot anul, timpul calendaristic şi vegetaţia ajung la 
maturitate, este reprezentată prin obiecte etnografice ce doresc să sugereze prânzul mare, de la frământarea şi coacerea pâinii până la punerea ei 
pe masă. Prânzul mare este un reper solar pentru aprecierea timpului diurn sinonim cu subamiaza care indică pe timp de vară aproximativ ora 11. 

Recoltele, oricât de promiţătoare ar părea în luna iunie, sunt numai o făgăduinţă, deoarece orice furtună, vijelie sau ploaie torenţială cu 
grindină ar putea devasta lanurile de grâu, rodul livezilor sau al viţei de vie. De aceea omul a preamărit atât sfinţii creştini îmbrăcaţi în haine 
păgâne (Sfântul Petru) cât şi divinităţile păgâne îmbrăcate în haine creştine (Drăgaica, Sânzienele) care păstrează amintirea unei divinităţi 
preistorice a agriculturii, celebrată la solstiţiul de vară. În luna iulie se coceau şi se recoltau lanurile de grâu şi se făcea prima pâine. Ţestul 
expus este un cuptor pentru coacerea pâinii şi a turtei sacre, modelat din lut de către femei în ziua de Ropotin, în marţea a treia după Paşti. El 
era făcut numai de către femeile căsătorite adunate mai multe laolaltă. Fiecare femeie făcea mai multe ţeste întrucât se puteau sparge sau 
crăpa. Pentru cei vechi ţestul forma laolaltă cu vatra pe care se aşeza, o pereche divină: Zeiţa Mamă, Pământul simbolizată de vatra focului şi 
Zeul Tată, Soarele, simbolizat de ţestul semisferic încins de foc. Împreună zămisleau pâinea sacră. În anii secetoşi peisajul spiritual al 
agricultorului este completat cu alte obiceiuri, Paparuda, Caloianul, ceremonii şi procesiuni religioase. La noi umblau Paparudele invocând 
ploaia în timp de secetă: tinere fete execută jocul Paparudelor ca figurante ale unui dans rudimentar, în fuste simbolice de frunzare şi rostesc 
un mic cântecel; concomitent femeile din sat le stropesc cu găleţi de apă. Uneori este o singură Paparudă, o figurantă sub 10 ani. O 
fotografie, mai precis o pictură de la 1905, înfăţişează acest obicei. Am expus şi două roţi de car pentru a ilustra pe de o parte meşteşugul 
prelucrării lemnului în judeţul nostru şi pe de altă parte pentru a sugera carul tras de boi cu care se mergea vara la câmp şi în care se puneau 
recoltele. Secerişul cu secera sau cu batoza este ilustrat în fotografii. Lunile de vară iulie şi august fiind încărcate cu activităţi economice care 
se cereau împlinite la timp şi cu mare rapiditate au relativ puţine sărbători populare: cele mai importante sunt Sfântul Ilie, Sântămăria Mare, 
Schimbare la Faţă. Sfântul Ilie este cel care provoacă incendiile în verile toride, produce tunete, fulgere şi trăsnete în timpul furtunilor de 
vară leagă şi dezleagă ploile. Este ziua când se împart mere fără a se gusta din ele. Maica Domnului sinonimă cu Fecioara Maria este 
invocată în momente de grea cumpănă şi este considerată ocrotitoare familiei. Înainte de începerea oricărei munci oameni se rugau la Maica 
Domnului să-i ajute. Sărbătoarea Schimbării la Faţă cu dată fixă la 6 august reprezenta în calendarul popular hotarul dintre vară şi toamnă. 
De acum încolo frunza codrului îşi schimbă culoarea, iarba încetează să crească, vremea se răceşte iar în aer se simte apropierea toamnei. Se 
culeg multe plante şi fructe de leac: avrămeasă, leuştean, alune, crenguţe încărcate de prune.  

Toamna, anotimpul strângerii roadelor de pe câmp, din vii, grădini, livezi, este reprezentat prin obiecte etnografice ce sugerează tocmai 
aceste activităţi: linul pentru struguri, butoiaşul pentru ţuică, ploştile folosite pentru a face invitaţia la nuntă, deoarece începea sezonul 
nunţilor. Alături de costume populare pentru anotimpul rece având pieptare lucrate la Plosca, unde era un important centru pentru meşteşugul 

 

(continuare în pag. 9) 

 

EXPOZIŢII  LA  MUZEU 

pag. 8 



 

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

 
 
 
 
(urmare din pag. 8) 
 

cojocăritului, am expus şi o frumoasă ladă de zestre împreună cu zestrea fetei de măritat. 
Sărbătoarea centrală a toamnei este Sânmedru, Sfântul Dumitru, un sfânt matur, frate cu Sângiorzul, Sfântul Gheorghe care împarte anul 

pastoral în două anotimpuri simetrice: vara între 23 aprilie şi 26 octombrie ş iarna între 26 octombrie şi 26 aprilie. De la Sânmedru, în casă 
începe să se facă focul şi încep pregătirile pentru iarnă iar activităţile casnice sunt în toi. Iarna este reprezentată prin industria casnică textilă, 
fiind expuse o serie de obiecte cum ar fi maşina de tors, maşina de egrenat bumbacul, suveici, dăracul, răşchitorul, obiecte care aveau rolul 
de a pregăti firele pentru a fi introduse în războiul de ţesut. La acesta se ţesea mai ales în timpul iernii pânza din care se făcea îmbrăcămintea 
pentru întreaga familie: ştergare, marame, velinţe, scoarţe, cergi. Toate textilele care îmbrăcau o casă ţărănească erau lucrate la războiul de 
ţesut de mâinile harnice ale femeii, mai ales în timpul iernii. Tot în acest anotimp, îndeosebi în postul Crăciunului se făceau şezători la care 
se torcea mai întâi cânepa, apoi lâna. Principalele sărbători ale iernii sunt: Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae, Crăciunul şi Anul Nou cu 
semnificaţia lor binecunoscută şi cu obiceiurile lor tot atât de cunoscute şi respectate şi azi. Obiceiurile de Crăciun, Anul Nou şi Bobotează, 
sărbători aflate în aproprierea solstiţiului de iarnă formează împreună scenariul morţii şi renaşterii divinităţii începând cu sacrificiul ritual al 
porcului la Ignat, 20 decembrie, prepararea alimentelor rituale, excesele de mâncare şi băutură, distracţia. Sfârşitul anului vechi este 
simbolizat de stingerea rituală a luminilor, la cumpăna dintre ani, iar la miezul nopţii de Anul Nou, naşterea Anului Nou este simbolizară prin 
aprinderea luminilor şi explozia de bucurie însoţită de îmbrăţişări şi felicitări, că lumea a fost salvată de la pieire. Timpul obiectiv care curge 
spre infinit este oprit după 365 de zile şi „întors” precum ceasornicul pentru a fi luat de la început, în ziua de Anul Nou când se sărbătoreşte 
Sfântul Vasile. 

Luminiţa Gheorghe 
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NOAPTEA  MUZEELOR 
 

Un Centenar într-o noapte - sub acest generic, Muzeul Judeţean 
Teleorman a marcat sâmbătă, 19 mai 2018, a XIV-a ediţie a Nopţii Muzeelor. 

Între orele 17.00-24.00, instituţia noastră a propus vizitatorilor o călătorie 
în timp prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare şi prin spaţiul 
special amenajat dedicat Anului Centenarului. În acest sens, în Holul de 
Onoare al muzeului a fost amplasat un panou mare conţinând reproducerea unei 
fotografii de epocă. Este vorba de o fotografie realizată în urmă cu 100 de ani, 
pe treptele fostei Primării din Alexandria, ce surprinde notabilităţi şi locuitori ai 
Alexandriei alături de militarii francezi în frunte cu Generalul Nérél şi primarul 
Al. Protopopescu-Roşiori. Fotografia, aflată în patrimoniul Muzeului Judeţean 
Teleorman, a fost realizată de fotograful alexăndrean H. Bubureanu, la data de  
6 noiembrie 1916, când armata franceză, sub comanda Generalului Nérél, a 
intrat în oraşul Alexandria în ovaţiile populaţiei. Imortalizarea momentului a 
avut loc pe treptele localului vechii primării. În acest spaţiu vizitatorii au avut 
ocazia să cunoască un moment din istoria locală, iar pe acest fundal au avut 
surpriza să se fotografieze în uniforme din Primul Război Mondial, uniforme 
puse la dispoziţie atât pentru cei mici cât şi pentru cei mari. Cu sprijinul 
colegilor de la Muzeul Naţional de Istorie a României, vizitatorii au putut 
îmbrăca elemente de vestimentaţie – replici ale uniformelor româneşti de soldat 
- jandarm rural, soldat de infanterie, soldat - roşior de cavalerie, general de 

brigadă de infanterie, o cască Hadrian dar şi o uniformă austro-ungară de soldat de infanterie. 
Fiind o noapte dedicată Centenarului, cei care ne-au trecut pragul în seara de 19 mai au avut posibilitatea şi să-şi exprima 

gândurile şi simţirile patriotice în Cartea de Onoare specială Gânduri despre Centenar pe care am deschis-o tot în Holul de 
Onoare al muzeului (vezi pag. 11). De asemenea, tot în această noapte am lansat şi proiectul Centenar în Teleorman – să 
reconstituim istoria împreună. Prin intermediul unui pliant, vizitatorii au fost informaţi despre proiect şi au fost rugaţi să aducă 
sau să trimită la muzeu documente şi fotografii despre membrii familiei, rude sau cunoscuţi, care să se constituie ca mărturii ale 
participării la Războiul de Întregire, cele mai relevante documente şi fotografii urmând a fi integrate în expoziţia temporară 
1918. Anul Întregirii Naţiunii, expoziţie pe care o vom deschide în perioada 5 noiembrie 2018 – 15 februarie 2019. 

Alături de momentele tematice organizate în Holul de Onoare al instituţiei, au fost deschise publicului şi cele trei 
expoziţii permanente ale muzeului: Înapoi în timp - Arheologie şi Numismatică în judeţul Teleorman, Aspecte etnografice 
teleormănene, Colectivizare în Teleorman. Rezistenţă şi acceptare forţată, precum şi cele cinci expoziţii temporare: 
Centenarul văzut de copii, miniexpoziţie de desene realizate de elevii îndrumaţi de profesoara Cristina Mihaela 
Purcărea, Podoabe străvechi, expoziţie itinerantă organizată de Muzeul Judeţean Buzău, Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” Bucureşti, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul 
Judeţean Teleorman, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa, Muzeul Brăilei „Carol I”, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu 
Gheorghe, Anotimpurile în lumea satului teleormănean, Medalii, plachete şi insigne, miniexpoziţie realizată cu ocazia aniversării a 20 de 
ani de la înfiinţarea Secţiei Numismatice Alexandria şi Exponatul lunii mai – Vasul antropomorf (din ciclul expoziţional Exponatul lunii). 

Ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor a adus şi alte surprize celor care au ales să petreacă seara de sâmbătă, 19 mai, la Muzeul Judeţean 
Teleorman. Astfel, al 100-lea vizitator a fost premiat de către conducerea instituţiei noastre cu un pachet de cărţi şi un abonament la muzeu 
valabil un an de zile. Cei care s-au bucurat de premiu au fost Daniel Mazilu din Suceava – vizitatorul cu numărul 100 şi Maria Pârjol din 
Alexandria – vizitatorul cu numărul 200. Toţi vizitatorii care au intrat în muzeu între orele 19.18 – 20.18, ore ce au reprezentat prin jocul 
cifrelor Centenarul, au primit abonamente la muzeu valabile până la sfârşitul anului în curs. 

Corina Iordan 
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(urmare din pag. 10) 
Din Gândurile despre Centenar ale vizitatorilor noştii de Noaptea Muzeelor 

 
Evenimente unice într-o viaţă de om aşa cum a fost şi este ea, acum în anul în care „reconstruim ÎMPREUNĂ – UN CENTENAR al MARII UNIRI în 

TELEORMANUL multisecular şi în Alexandria aflată în aproprierea a 200 de ani de existenţă (în foarte apropriatul an 
2034) la o scară a timpului ordonată pe decenii ~ cca. un deceniu şi jumătate!” La MUZEUL JUDEŢEAN 
TELEORMAN din Alexandria prefigurat este <ANUL CENTENARULUI> de o serie de acţiuni printre care şi 
NOAPTEA MUZEELOR o permanenţa a timpurilor noastre. Aici şi acum întâlnim oameni deosebiţi care ne sunt 
contemporani şi pe care cu mândrie şi bucurie sufletească declarăm că ne onorează cunoscându-i, ca un 
omagiu reciproc… 

Ing. Florian I. Şerbănescu, Alexandria, 19 mai 2018 
 

 

Impresionant!!! Am intrat în clădirea Muzeului Judeţean în această după-amiază frumoasă şi am fost 
plăcut impresionată de tabloul din hol. Acest tablou datează de 100 de ani. Eu am 70 de ani, dar cunosc foarte 
bine construcţia. Oamenii din tablou nu-i cunosc dar în acest an (2018) am obligaţia ca om să mă gândesc la ei 
pentru că acolo se aflau poate şi bunicii noştri. Fiecare dintre noi să încercăm să facem o faptă bună în acest an 
(şi nu numai) cu gândul la cei care s-au jertfit pentru noi cu 100 de ani în urmă. 

Mimi Ghicică, pensionară, 19.05.2018 
 

Cu ocazia „Noaptea Muzeelor” am vizitat Muzeul şi m-a impresionat foarte mult în ceea ce priveşte în primul rând şi văzând 
aceste fotografii din acele vremuri 1918 şi s-au jertfit viaţa pentru un viitor mai bun pentru generaţiile viitoare, şi noi la rândul nostru să putem avea un 
respect deosebit pentru acei oameni de atunci care s-au jertfit pentru viitor. 

Iancu Ion, numismat, Alexandria, 19.05.2018 
 

Peste o sută de ani îmi doresc o Românie frumoasă din punct de vedere economic şi social. 
Pirnea Andreea 

 

Muzeul nostru este extraordinar. Expoziţiile sunt cele mai interesante. De astăzi 19.05.2018, într-o 100 de ani aş vrea să se schimbe un 
singur lucru în România şi anume: învăţământul să fie mai bun. 

Ivănuş Cristian Andrei 
 

Sunt fericită că pot sărbători Centenarul Marii Uniri. La mulţi ani România! Sper ca peste încă o sută de ani România să se schimbe în mai bine. 
Rădună Alexia 

 

Peste o sută de ani îmi doresc o Românie liniştită şi cea mai frumoasă ţară din lume. La Mulţi Ani, România! 
Karla-Mihaela Bugean, 19 mai 2018 

 

Să fim mândri de istoria noastră care ne arată identitatea acestui neam. Aprecierile mele pentru organizarea acestei expoziţii dedicate centenarului. 
Constantin Bugean, 19 mai 2018 

 

Am vizitat cu ocazia „Nopţii muzeelor” această cetate a culturii teleormănene împreună cu familia. Expoziţiile sunt foarte interesante, 
felicităm muzeografii şi conducerea muzeului pentru implicare, astăzi în anul centenarului „Marii Uniri de la 1918”. 

Cătălin Florea, 19.05.2018 
 

În urma vizitei muzeului împreună cu familia am rămas cu cele mai frumoase amintiri. Aprecierile noastre şi multă stimă pentru organizarea 
Centenarului. Suntem mândrii de istoria noastră. 

Antonia Negrilă 
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Actul de Constituire al Secţiei Numismatice 
Alexandria a Societăţii Numismatice Române,  

14 mai 1998 

 
 
 
 
 

20  DE  ANI  DE  LA  ÎNFIINŢAREA  SECŢIEI  NUMISMATICE  ALEXANDRIA 
 

Muzeul Judeţean Teleorman, în colaborare cu Secţia Numismatică Alexandria şi 
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului a organizat joi, 10 mai 2018, începând cu ora 11.00, 
momentul aniversar intitulat 20 de ani de la înfiinţarea Secţiei Numismatice Alexandria. 

Evenimentul, ce-a desfăşurat în Sala Multimedia a Muzeului Judeţean Teleorman 
a marcat cei 20 de ani de când a luat fiinţă o nouă secţie a Societăţii Numismatice 
Române. În urmă cu 20 de ani, mai precis pe data de 14 mai 1998, cu ocazia 
desfăşurării celui de-al XV-lea Simpozion Naţional de Numismatică, la sediul 
Muzeului Judeţean Teleorman, un grup de iniţiativă format din 11 colecţionari, 
numismaţi şi muzeografi ai muzeului teleormănean a pus bazele Secţiei din Alexandria 
a Societăţii Numismatice Române, în acest fel creându-se cadrul instituţional în care 
pasionaţii de numismatică îşi desfăşoară activitatea. 

La manifestări au participat membrii ai secţiei, colecţionari numismaţi şi 
colaboratori. Invitaţi de ţară au fost: dl. Tiberiu Kelemen, preşedintele Secţiei Numismatice Petroşani şi preşedintele Asociaţiei 
Colecţionarilor de Insigne din Românie, dl. col. (rtr.) Ştefan Samoilă, preşedintele Secţiei Numismatice Braşov, dl. Mihai Costin, 
preşedintele Grupării Colecţionarilor de medalii şi Insigne „Mihai Eminescu” a Societăţii Numismatice Române, dl. Ştefan Dina, 
preşedintele Cercului Militar Naţional – „Clubul Colecţionarilor de Medalii Eminescu” Bucureşti. 

Preşedintele Secţiei Numismatice Alexandria, PS Galaction Stângă a făcut o prezentare generală a secţiei şi a activităţii desfăşurată de-a 
lungul anilor iar cel ce consemnează aceste rânduri o prezentare a descoperirilor numismatice din judeţ din ultimul deceniu, aceste fiind 
urmate de alocuţiuni din partea invitaţilor şi a publicului participant. 

O miniexpoziţie a prezentat cele aproape 40 de medalii şi plachete bătute de Secţia Numismatică Alexandria în cei 20 de ani de 
existenţă, copii ale actelor de înfiinţare, precum şi o serie de premii şi trofee prin care i-a fost apreciată activitatea. 

Cu ocazia evenimentului, membrii secţiei au realizat o insignă în trei variante de finisaj, ce imită aurul, argintul şi bronzul, iar Muzeul 
Judeţean Teleorman a emis o carte poştală de colecţie a cărei imagine reprezintă tezaurul de monede getice descoperit la Schitu-Poenari 
(com. Vităneşti, jud. Teleorman). 

Pavel Mirea 
 

Medalii şi plachete bătute de Secţia Numismatică Alexandria 
 

1998: 100 de ani de la târnosirea Catedralei Episcopale din Alexandria; 
1999: Asociaţia Filateliştilor din Teleorman - 30 de ani de la înfiinţare; 
2001: Episcopia Alexandriei şi Teleormanului - 5 ani de la înfiinţare, 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a   
          Catedralei „Sf. Haralambie” Turnu Măgurele, Mircea Scarlat - 50 de ani de la naştere 
2002: Marin Preda 1922-1980. Zaharia Stancu 1902-1974; 
2003: Centenarul SNR - 5 ani de la Înfiinţarea Secţiei numismatice Alexandria; 
2004: 2004 - Anul Ştefan cel Mare, Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 de ani de la trecerea în eternitate,  
2006: Sfânta Episcopie a Alexandriei şi Teleormanului - 10 ani de la înfiinţare 
2007: Ştefan cel Mare şi Sfânt - 550 de ani de la ungerea ca domn al Moldovei, A XXXIII-a Expoziţie Naţională de  
           Insigne, Alexandria 1-2 septembrie 2007; 
2008: Al XXV-lea Simpozion Naţional de Numismatică, Alexandria 29-31 mai 2008, 90 de ani de la Marea Unire   
          Monumentele Eroilor Neamului: Mausoleul Mărăşeşti, Mausoleul Mateiaş, Mormântul Eroului Necunoscut; 
2009: 150 de ani de la Unirea Principatelor Române, Alexandria - 175 de ani de la fondare, Constantin Noica –  
          100 de ani de la naştere, Asociaţia Filateliştilor din Teleorman - 40 de ani de activitate, Societatea Mormintelor 
          Eroilor căzuţi în Război - 90 de ani de la înfiinţare; 
2010: Mihai Eminescu - 140 de ani de la publicarea poemului „Epigonii”, Hariclea Darclée - 150 de ani de la  
          naştere, Biserica „Sf. Nicolae” Ţigăneşti -100 de ani de la târnosire; 
2011: Episcopia Alexandriei şi Teleormanului - 15 ani de activitate, 140 de ani de la organizarea serbărilor de la Putna; 
2012: Miron Radu Paraschivescu - 100 de ani de la naştere, Gala Galaction - 50 de ani de la trecerea în eternitate,  
          Resfinţirea Catedralei „Sf. Alexandru” din Alexandria 30 august 2012; 
2012: Carol I Rege al României1866-1914 - Expoziţia „O istorie a monarhiei din România în numismatică şi  
          filatelie”, Muzeul Judeţean Teleorman - 60 de ani de la înfiinţare; 
2013: P.S. Galaction Stângă, întâiul Episcop al Alexandriei şi Teleormanului - aniversare a 60 de ani de viaţă,  
          Societatea Numismatică Română - 110 ani de la înfiinţare, Gherase Dendrino, fiu al Teleormanului; 
2014: Carol I Rege al României - 100 de ani de la trecerea în eternitate, Preot Ioan Spiru, arheolog, numismat,  
          publicist - 100 de ani de la naştere: 
2015: Regele Ferdinand, 150 de ani de la naştere - Regina Maria, 140 de ani de la naştere; 
2016: Regina Elisabeta a României - 100 de ani de la trecerea în eternitate. 
 
 

 
 

EVENIMENT 

pag. 12 



 

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

 
 
 
 
 

ZIUA  IEI - 24  IUNIE  2018 
 
În urmă cu un an, de Sânziene, începeam o frumoasă şi de suflet colaborare cu „Şezătoare Bucureşti”, membrele Şezătorii răspunzând 

unei provocări lansată de Muzeul Judeţean Teleorman, aceea de a realiza mici eşantioane cusute cu modele de pe iile româneşti. 
În acest an, în prag de Sânziene, distinsele doamne de la „Şezătoare Bucureşti” ne-au făcut o surpriză care ne-a emoţionat profund: o donaţie 
constând într-o veche cămaşă bărbătească de Teleorman, cusută cu mărgele. 

Acest cadou de suflet a constituit şi „obiectul” care a marcat la Muzeul Judeţean Teleorman „Ziua Iei”. 
 
Cămaşa bărbătească se încadrează în tipul cămăşii de 

sărbătoare, cu platcă, apărută la sfârşitul secolului al XIX-lea în 
zona etnografică Teleorman.  

Cămaşa este confecţionată din 
pânză de casă ţesută în două iţe, din fire 
subţiri de bumbac alb. S-au folosit şase 
bucăţi de pânză pentru corpul cămăşii şi 
câte două bucăţi pentru mâneci, care 
sunt prinse de cămaşă cu ajutorul unei 
pave (o bucăţică de pânză) 
triunghiulară. Părţile componente ale 
cămăşii sunt unite între ele cu cheiţă 
realizată cu igliţa. 

Cămaşa prezintă platcă cu guler 
răsfrânt şi mâneci largi strânse în 
manşetă. Bucăţile de pânză ale cămăşii 
sunt prinse de platcă atât în faţă cât şi în 
spate printr-un încreţ denumit „pielea 
găinii”. În faţă prezintă deschizătura 
încheiată cu nasturi.  

Din punct de vedere al decorului, 
cămaşa este ornamentată cu registre 
decorative pe platcă, pe guler, pe piept, 
pe poale şi la manşete. Compoziţional 
aceste registre decorative conţin motive 
florale, trandafiri cu frunze, realizate 
din mărgele colorate şi bumbac de 
culoare gri. Trebuie subliniat faptul că 
registrul decorativ de pe poale este mult 
mai lat decât celelalte. Pe guler, pe platcă, la deschizătura cămăşii şi 
pe poale sunt cusute mărgele colorate. Tivul cămăşii este realizat cu 
ajutorul punctului de lucru cu găurele, iar pe acest tiv s-au realizat 
cu croşeta colţişori numiţi „mufturi”. 

Din punct de vedere cromatic s-au folosit mărgele de culoare 
galbenă, albastră, roşie, verde şi roz, precum şi bumbac de culoare 

albă şi gri. 
Cămaşa poate fi încadrată din 

punct de vedere al vechimii în primul 
sfert al secolului al XX-lea. 

Modul de confecţionare şi 
ornamentare al acestei cămăşi ne 
transmite multe despre mâinile harnice 
ale femeii care a lucrat-o, despre simţul 
artistic şi simţul proporţiilor ale 
acesteia; se ştie că femeile 
teleormănene de la sate nu erau 
ştiutoare de carte şi cu toate acestea au 
reuşit să creeze piese de o mare 
frumuseţe şi de o valoare artistică 
deosebită. 

Vă mulţumim din suflet pentru 
darul făcut, Victoria Bizon, Georgeta 
Bădoi, Adriana Iordache, Cristina 
Munteanu, Marlena Elena Bescuca, 
Luminiţa Scafa, Maria Filipovici Lazăr, 
Irina Penteleev, Vior Arhire, Viorica 
Stemate, Geanina Munteanu, Cami 
Rotariu, Aida Ciobanu, Marina Giuşcă, 
Atina Tutunaru, Gabriela Răcăşan, 
Nicoleta Tănase Trifu, Carmen Florea, 
Cristina Elena Dincă, Roxana Tudor, 
Oana Călăraşu, Angelica Drăgulescu, 

Valentina Burlacu, Eliza Ilină, Ana Ursescu, Cerasela Teoharie, 
Ştefania Atanasiu, Luminiţa Andrieş, într-un cuvânt: „Şezătoare 
Bucureşti” ! 

 
Corina Iordan 
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Roşiorii de Vede 

 

Lăceni 

 
 
 
 

RĂZBOAIELE  BALCANICE  ŞI  CADRILATERUL 
 

Proiectul Muzeul... te vizitează, demarat în anul 2013, are drept scop prezentarea 
Muzeului Judeţean Teleorman şi a expoziţiilor pe care le găzduieşte, precum şi 
activităţile specifice acestuia. El se desfăşoară în diferite localităţi ale judeţului având 

ca grup ţintă elevii şcolilor din aceste localităţi. 
Astfel, pe data de 24 aprilie a.c. m-am deplasat la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din municipiul 

Roşiorii de Vede, pentru a prezenta comunicarea „Războaiele balcanice şi Cadrilaterul”. Acest demers a 
beneficiat de sprijinul Muzeului de Istorie „Petre Voivozeanu” din localitate şi de susţinerea cadrelor didactice şi 
conducerii liceului.  

Comunicarea a încercat să pună în lumină importanţa deosebită a Războaielor balcanice, de la începutul 
secolului al XX-lea, în evoluţia istorică a României moderne. Astfel a fost prezentat contextual istoric în care s-au 
desfăşurat Războaiele Balcanice şi impunerea României ca putere militară regională. De asemenea a fost 
subliniată importanţa acestui moment istoric care marchează începutul realizării Românie Mari prin includerea 
Dobrogei de Sud (Cadrilaterului) în graniţele regatului. În acelaşi timp a fost pus în evidenţă efortul deosebit al 
Statului Român de colonizare a Cadrilaterului în perioada interbelică, fiind prezentate şi cazuri de ţărani teleormăneni care au participat la 
procesul de colonizare. 

Comunicarea a stârnit un vădit interes din partea audienţei, luând în considerare particularitatea subiectului. 
 

Cătălin Borţun 
 
 

100  DE  ANI  DE  LA  UNIREA  BASARABIEI  CU  ROMÂNIA 
 

La data de 27 martie a.c., Muzeul… te vizitează a trecut pragul Şcolii Gimnaziale 
Lăceni, acolo unde, cu ajutorul doamnei profesoare de istorie Mihaela Dobre, am desfăşurat 
în cadrul clasei a VII-a, simpozionul/manifestarea intitulată „100 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România”. 

Pe 27 martie 1918, Sfatul Ţării de la Chişinău a votat în favoarea Unirii Basarabiei cu România, provincie 
românească ruptă din trupul vechii Moldove de către ruşi în anul 1812. Practic, la acel moment s-a întâmplat o 
reparaţie istorică, urmată mai târziu, în noiembrie, cu Unirea Bucovinei şi încheiată cu 1 Decembrie 1918, la 
Alba Iulia, prin Unirea Transilvaniei, Banatului şi Crişanei cu România. 

În cadrul manifestării, doamna profesoară a susţinut comunicarea intitulată „Basarabia - de la ocupaţie 
străină la Unirea cu Patria Mamă” în care a evidenţiat lupta de emancipare a basarabenilor  pentru păstrarea 
limbii şi culturii romane şi totodată a prezentat şi contextul intern şi internaţional al realizării acestei uniri.  

A urmat comunicarea intitulată „Personalităţi marcante ale Unirii Basarabiei cu România“ în care, 
subsemnatul, am prezentat contribuţia adusă de Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ, Ştefan Ciobanu, Ioan Pelivan 

şi Constantin Stere la înfăptuirea acestei uniri. 
În finalul manifestării elevii au realizat o frumoasă planşă în care au surprins momentele şi personalităţile importante ale Unirii 

Basarabiei cu Ţara Mamă. 
Simpozionul „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România” s-a înscris în seria de manifestări pe care Muzeul Judeţean Teleorman 

le organizează în acest an cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. 
Claudiu Olaru 
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Videle 

 

Islaz 

 
 
 
 
 

170  DE  ANI  DE  LA  PROCLAMAŢIA  DE  LA  ISLAZ 
 

Sâmbătă, 9 iunie 2018, Muzeul Judeţean Teleorman a fost prezent la Simpozionul 170 de ani de la Proclamaţia de 
la Islaz, organizat de primăria comunei Islaz şi desfăşurat în Casa de Cultură a acestei localităţi. Simpozionul a fost 
deschis de mesajul primarului, dl. Geară Ion Gheorghe Cătălin, care a menţionat faptul că amintirea momentului 1848 

este pentru islăzeni o datorie transmisă din generaţie în generaţie, urmat de cuvântul de salut al dlui. Florinel Dumitrescu, prefectul judeţului 
Teleorman. Apoi în cadrul simpozionului au fost prezentate următoarele comunicări: 

- „Proclamaţia de la Islaz, context istoric local” prezentată de prof. Dima Constantin  din comuna Islaz; 
- „Judeţul Teleorman în contextul Revoluţiei de la 1848” susţinută de subsemnatul, reprezentant al Muzeului Judeţean Teleorman; 
- „Contribuţia teleormănenilor la războiul pentru reîntregirea naţională” prezentată de Marius Neaţu, profesor în cadrul Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Islaz; 
- „Unirea se face zi de zi şi cu fiecare” prezentată de Geanina Burcea, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Judeţene „Marin Preda”. 
Simpozionul a fost desfăşurat sub semnul Centenarului Marii Uniri şi a făcut parte din manifestările organizate cu prilejul Zilei 

Comunei Islaz. 
Revoluţia română de la 1848 a fost parte a revoluţiei europene din acelaşi an şi 

expresie a procesului de afirmare a naţiunii române şi a conştiinţei naţionale. Un factor 
deosebit de important l-a constituit Revoluţia franceză din februarie 1848, care a avut 
repercusiuni asupra întregii Europe. 

După ce ia parte la Revoluţia franceză, Nicolae Bălcescu plănuieşte  împreună cu 
alţi tineri revoluţionari declanşarea revoluţiei în Ţările Române, după modelul Franţei. 

Întors de la Paris, în aprilie 1848, Nicolae Bălcescu împreuna cu Alecu Golescu îl 
contactează la Islaz pe Nicolae Pleşoianu (comandantul companiei 5 din regimentul 1 
infanterie, cu sediul la Islaz) şi la Giurgiu pe Christian Tell (comandantul batalionului 1 
din regimentul 2 infanterie, dislocat la Giurgiu), convingându-i să sprijine revoluţia cu 
unităţile lor. Conform planului, miercuri, 9 iunie 1848, în Câmpul lui Traian din Islaz, 
după oficierea slujbei pentru izbânda mişcării şi sfinţirea steagurilor revoluţiei, de către 
Radu Şapcă şi alţi doi preoţi, de pe o estradă pe care se mai aflau, Ştefan Golescu, 
Christian Tell, Nicolae Pleşoianu şi mai mulţi ofiţeri, Ion Heliade Rădulescu citeşte într-o atmosferă solemnă, proclamaţia-program a 
revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească, intrată în memoria istoriei sub denumirea de Proclamaţia de la Islaz. 

Textul proclamaţiei a fost redactat în cea mai mare parte de Nicolae Bălcescu şi tipărit în mare taină la tipografia de la Obor, a lui 
Heliade, în trei limbi (română, franceză şi germană) sub formă de foi volante mari şi mici şi în broşuri. Din cele 22 de prevederi ale sale se 
remarcă: independenţa administrativă şi legislativă, separaţia puterilor, egalitatea drepturilor politice, alegerea unui domn responsabil pe 
termen de cinci ani, reducerea listei civile a domnitorului, emanciparea clăcaşilor, emanciparea israeliţilor şi drepturi politice pentru 
compatrioţii de altă credinţă, dezrobirea ţiganilor, instrucţiune egală, înfiinţarea unor aşezăminte penitenciare, crearea gărzii naţionale. 

 

Claudiu Olaru 
 
 

11  IUNIE  1948 – 70  DE  ANI  DE  LA  NAŢIONALIZAREA 
ÎNTREPRINDERILOR  INDUSTRIALE,  DE  TRANSPORT  ŞI  A  BĂNCILOR 

 
Simpozionul a avut loc în incinta Bibliotecii Orăşeneşti „Al. Depărăţeanu” din oraşul 

Videle, la data de 12 iunie, adunând profesori de istorie din localitate, cu implicarea directă a 
profesoarei Marinela Monica Iorga de la Liceul Teoretic Videle, elevi, bibliotecari şi 
contemporani ai evenimentului istoric comemorat. 

Dezbaterea a pornit de la relatarea zilei de 11 iunie 1948, când s-a pus în practică legea, care odată cu 
punerea în ei a aplicare, a fost dezbătută şi aprobată în unanimitate de către forul legislativ român - Marea 
Adunare Naţională. Această practică a punerii în faţa faptului împlinit, şi a legalizării mult mai târzii, va fi o 
constantă a regimului comunist. În anul 1948 acest lucru a fost posibil datorită armatelor ruse staţionare în ţară, 
după care regimul eliminând toţi opozanţi a continuat nestingherit acest procedeu. Legea naţionalizării 
întreprinderilor va fi baza economică a noului regim, în care toate bunurile trebuiau să fi proprietatea statului, o 
schimbare totală în practică şi mentalitate. Din spusele scriitorului şi omului politic Gala Galaction „această 
lege era aşteptată dar nu se ştia ceasul când care va veni. În lumea crescendo comunistă care suntem, 
fenomenul este legitim şi cu înţeles. Statul ia totul în mâinile sale, pământ, bunuri, trupuri omeneşti…” (Gala 

Galaction, Jurnal 1947-1952. Pagini inedite cenzurate, p.74). Pe teritoriul României au fost naţionalizate aproape 8 900 de mari unităţi 
economice, însemnând totalitatea industriei din acel moment; excepţie făcând întreprinderile care aveau până la 10 lucrători. În judeţul 
Teleorman legea avea să naţionalizeze un număr de 165 de mori, prese de ulei şi decorticatoare de orez, majoritatea lor aflate pe proprietăţile 
moşiereşti. Naţionalizarea a însemnat un dezastru pentru economia românească.  A  fost ruinată nu doar clasa industriaşilor, cărora statul le-a  

 

(continuare în pag. 16) 
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Răzmireşti 
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luat tot, fără nici cea mai mică despăgubire, dar a fost distrusă şi clasa antreprenorială, a specialiştilor, ingineri şi economişti. Totul s-a făcut 
însă în numele luptei de clasă şi al luptei împotriva imperialismului anglo-american. Peste un an de zile avea să se treacă la următorul pas 
colectivizarea agriculturii, trecerea pământului în proprietatea statului. În fapt România trebuia să se prefacă peste noapte într-o societate 
totalmente muncitorească: muncitori cu cartea, muncitori cu sapa, muncitori cu strungul iar cei de la conducere ajung să deţină controlul 
absolut al economiei. Consecinţele acestei legi vor fi foarte importante, nu numai prin dezorganizarea şi implicit căderea economiei, dar şi 
prin schimbarea mentalului colectiv, încetăţenindu-se ideea de „bun al tuturor oamenilor muncii” se va generaliza practica furatului de la 
locul de muncă, societatea românească devenind o societate de hoţi! 

Despre eveniment au vorbit: dr. Steluţa Pătraşcu, Aplicarea legii naţionalizării; profesor Iorga Marinela Monica, Industrializarea 
socialistă. Naţionalizarea. Aspecte ale naţionalizării în judeţul Teleorman şi profesor Pîrnac Liviu, Consecinţe ale naţionalizării din 11 iunie 
1948, un moment deosebit a fost relatarea învăţătorului contemporan zilei de 11 iunie 1948. 

 

Steluţa Pătraşcu 

         
 
 

SĂRBĂTORILE  POPULARE  ALE  VERII:  RUSALIILE  ŞI  DRĂGAICA 
 

În prima jumătate a anului 2018 proiectul Muzeul…te vizitează a ajuns în comuna 
Răzmireşti a judeţului nostru, la clasa inimoasei învăţătoare Aniţa Găvănescu. La data de 13 
iunie 2018, într-o sală de clasă a Şcolii Gimnaziale Răzmireşti  a avut loc activitatea 

„Sărbătorile populare ale verii” , în cadrul căreia am făcut o prezentare PowerPoint a sărbătorilor populare ce 
marchează anotimpul vara: Rusaliile şi Drăgaica. Le-am prezentat copiilor în imagini principalele obiceiuri ce se 
practică la noi de Rusalii, cum ar fi împărţirea de vase cu orez cu lapte, căni cu cireşe, poame şi floricele, ce se 
face în sâmbăta Rusaliilor. Această sărbătoare este un cu dată schimbătoare, ea având loc la cincizeci de zile de la 
Paşti, şi este considerată ca fiind întemeierea văzută a bisericii creştine. Sărbătoarea Rusaliilor ţine două zile, ziua 
de duminică fiind cea a Pogorârii Sfântului Duh, iar ziua de luni fiind cea a Sfintei Treimi. În satele teleormănene, 
în ziua de luni, avea loc obiceiul spălatului pe picioare, când o femeie bătrână spăla picioarele celor din familie 
sau ale vecinilor, aşa după cum Isus Cristos a spălat picioarele apostolilor în ziua de joi, înainte de răstignirea Sa.  

Drăgaica sau Sânzienele este o sărbătoare creştină cu dată fixă, ce are loc la 24 iunie, când biserica 
celebrează Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. În această zi sunt înflorite nişte flori galbene numite sânziene. 
Este şi o sărbătoare a secerişului când se face prima pâine sau primul colac. Altădată, în satele teleormănene multe 
fete se îmbrăcau frumos, se făceau Drăgăici şi umblau prin sate jucând. Se considera ca Drăgaica  era o fiinţă care putea să dea bob grâului 
şi miros florilor.  

Copiii au ascultat cu atenţie cele spuse de mine, iar la final perechi de fete şi băieţi, îmbrăcate în costume populare teleormănene au 
dansat câteva dansuri populare din judeţul nostru. 

Luminiţa Gheorghe 
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Aşezarea eneolitică de tip tell,  
de la Țigănești, jud. Teleorman 

Mormânt tumular din regiunea Alexandria 

 
 
 
 

FORMAREA  SITURILOR  ARHEOLOGICE 
 

 
Pentru a înţelege mai bine obiectele expuse în muzee, este 

esenţial să ştim ce sunt siturile arheologice şi cum s-au format 
acestea. De multe ori se pune întrebarea cum un castru roman sau o 
cetate de pământ dacică sau din evul mediu sunt acum doar nişte 
câmpuri denivelate sau cum un sit preistoric s-a transformat într-o 
movilă numită în popor gorgan, 
popină ori măgură. 

De cele mai multe ori, siturile 
sunt rămăşiţele locuirilor umane, a 
aşezărilor şi structurilor ridicate, 
reduse la resturi de către trecerea 
timpului, prin eroziune, acumularea 
de pământ, prin furtul/recuperarea 
materiilor prime (piatră, cărămidă, 
lemn), invazia plantelor sau 
colonizarea de către animale. Prin 
activităţile sale, omul generează 
întotdeauna o serie de produse, 
care, în contextul unde le plasează, 
pot fi considerate drept sediment 
antropic. Acesta implică activităţi 
umane atât accidentale cât şi deliberate. Unele 
obiecte pierdute sau aruncate se vor aşeza pe un 
nivel de călcare ce va fi parte constituentă a unui 
sit arheologic. Câteodată, omul poate avea o 
acţiune asupra sedimentelor naturale prin săparea unor gropi, 
morminte ori deplasând sediment. Siturile arheologice s-au format în 
urma unor procese ce au putut fi antropice, geologice sau biologice. 

Transportarea şi depunerea de către un râu a resturilor unor 
locuinţe abandonate sau acoperirea oraşului Pompei de către cenuşa 
vulcanului Vezuviu constituie procese naturale ce au dus la naşterea 
unor situri arheologice. Există 
fenomenul de îngropare a 
obiectelor arheologice în urma 
glisării terenului, a solifluxiunii, 
inundaţiilor, grohotişurilor sau 
avalanşelor de pietre. Multe situri 
paleolitice au fost afectate de 
acestea. 

Alte procese naturale pot 
conserva materia organică luând 
naştere situri deosebite: epave de 
ambarcaţiuni, resturi de locuinţe 
din lemn conservate în mediu 
anaerob, aşa cum sunt palafitele 
(locuinţele lacustre) din zona 
munţilor Alpi. 

Tot în categoria siturilor arheologice 
intră şi mormintele de inhumaţie sau 
incineraţie, urmele lăsate de pluguri pe 
parcele de pământ în perioadele vechi, minele de silex sau metale, 
haltele de vânătoare unde se tranşau animalele. 

Pentru a interpreta datele din teren, este nevoie să înţelegem ce 
se întâmplă cu construcţiile umane după ce sunt abandonate, 
distruse intenţionat prin dărâmare sau incendiere. Rata abandonului 
este foarte importantă deoarece influenţează efectele produse de 
acesta. O aşezare abandonată brusc va fi total diferită de una 

abandonată treptat, locuitorii neavând timp să recupereze toate 
obiectele necesare traiului.  

Este bine să ştim din ce material au fost clădirile, cele din piatră 
sau cărămidă lăsând mai multe urme decât cele din pământ sau lemn. 
Dacă primele au format movile mai mari sau mai mici, ultimele au 

lăsat nişte urme reduse ce sunt de 
cele mai multe ori aliniamente de 
gropi cu o umplutură mai închisă la 
culoare sau zone de sol de o altă 
culoare şi compoziţie decât zonele 
din jur. Câteodată, pentru a-şi 
completa cunoştinţele, arheologii 
observă clădirile moderne 
abandonate, cele mai folositoare 
fiind cele din pământ, chirpici, 
cărămidă sau piatră. 

Artefactele, o dată depuse nu 
rămân întotdeauna în contextul 
arheologic iniţial, ele fiind 
deranjate de populaţii ce reocupă 
situl sau în cazul mormintelor de 

către hoţi din diferite perioade. Astfel, se poate 
considera că siturile abandonate sunt areale de 
resurse. Informaţiile antropologice au documentat 
existenţa unor comunităţi de vânători-culegători ce 

revizitau siturile abandonate folosind apoi uneltele găsite. 
Un factor capital în înţelegerea constituirii siturilor este teoria 

stratificării. Aceasta derivă din geomorfologie, în cele mai simple forme 
explicând cum straturile de nisip se formează pe un pat de stâncă. 
Datorită faptului că suprafaţa pământului nu este statică, eroziunea 
afectează straturile de sus expunând rocile sau alte straturi care sunt de 

cele mai multe ori mai vechi.  
Stratificarea mai poate fi 

definită ca orice număr de depozite 
arheologice/straturi arheologice ce 
sunt rezultatele acţiunilor succesive 
naturale sau create de om şi este un 
proces ireversibil. Stratigrafia este 
studiul straturilor arheologice ce 
sunt săpate în ordine inversă 
depunerii lor. De exemplu, în 
siturile arheologice clasice, atunci 
când o clădire medievală din 
cărămidă este abandonată, primul 
se degradează şi se prăbuşeşte 
acoperişul, apoi urmează pereţii ce 
cad atât în afara şi în interiorul 

clădirii, acoperind podelele, amenajările sau 
ce mai se găsea în interiorul ei cât şi 
posibilele anexe sau depuneri din exterior. 

În acest mod se vor forma mai multe straturi pe care le vor găsi 
arheologii, modificate bineînţeles atât de trecerea timpului cât şi de 
alte acţiuni umane (recuperare sau îndepărtare de materiale, nivelări, 
gropi). Cercetătorii trebuie să înţeleagă consecinţele fenomenele de 
diageneză ce afectează siturile. Acestea sunt definite drept  
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Săpătura arheologică în situl paleolitic de la 
Cuperceni, jud. Teleorman 

Stratigrafie arheologică într-o aşezare de tip tell din eneolitic 
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totalitatea transformărilor chimice, mineralogice, structurale şi 
de textură pe care le suferă sedimentele în cursul consolidării lor, 
după ce au pierdut legătura cu mediul în care s-au format. 

Identificarea şi corelarea unui strat sau nivel ce reprezintă 
fazele principale în istoria arheologică a unui sit constituie atribuţia 
principală a unui arheolog. Ea implică o gândire clară şi logică, 
întărită de o experienţă vastă şi de 
o răbdare foarte mare.  

Există o regulă a stratigrafiei 
care precizează că: dacă stratul A 
acoperă stratul B, atunci B s-a 
format sau depus primul. Fiecare 
strat va fi datat ca timp după 
perioada sau chiar anul fabricării 
celui mai recent artefact găsit în el. 
Au fost emise chiar legi ale 
stratigrafiei, primele dintre ele fiind 
cea a suprapunerii şi cea a 
orizontalităţii originale. Cea dintâi 
stabileşte că într-o serie de straturi, 
cele mai de sus sunt cele mai noi 
iar cele de mai jos sunt mai vechi. 
Cea de-a doua este numită a 
orizontalităţii originale şi se referă 
la faptul că stratul depozitat într-o 
formă neconsolidată tinde să ia o formă 
orizontală sau în conformitate cu contururile 
unui bazin de depunere preexistent. Acesta 
poate fi creat de om (gropi diverse sau ziduri) sau natură. Astfel se 
explică aplatizarea  unor  movile sau cufundarea unor porţiuni de 
teren sau a unor straturi din siturile arheologice  atunci când la bază 
au de exemplu, gropi cu o umplutură fină. Toate unităţile 
stratigrafice au un timp sau o dată 
la care a fost create ce se poate 
măsura în ani. Cunoaşterea acestui 
fapt este un deziderat al oricărui 
arheolog, fiecare dorind să 
cunoască de exemplu cât de repede 
s-a degradat o construcţie sau în cât 
timp s-a format un nivel arheologic 
într-o aşezare preistorică.  

Un factor comun al 
majorităţilor siturilor arheologice este 
prezenţa numeroaselor perturbaţii 
stratigrafice sub forma gropilor sau 
şanţurilor. Există numeroase tipuri de 
gropi: de la stâlpii din structura 
clădirilor, cele pentru extragerea unor 
materii prime: lut, silex, minereuri, 
sare, piatră, etc. Unele dintre ele pot 
tăia nivelele arheologice sau se pot 
intersecta între ele. Pot fi din aceeaşi perioadă sau din unele diferite, de 
exemplu pot fi gropi de provizii geto-dace ce au fost săpate într-o 
aşezare preistorică, tăind astfel nivelele acesteia, eventualele resturi de 
locuinţe sau chiar gropi săpate în preistorie. 

Şanţurile pot fi de multe tipuri, unele fiind defensive 
aparţinând unor fortificaţii tipice pentru perioade mari de timp. De 
multe ori le sunt alăturate valuri de pământ rezultat din săparea 
şanţurilor. Altele au fost legate de metodele de construcţie, fiind de  

 
 

 
 
 
 
 
 

fundaţie. În cazul fortificaţiilor, o dată cu timpul, sub acţiunea 
alunecării pământului din val, şanţurile se umplu treptat cu 
sediment. În lumea romană, şanţurile castrelor abandonate erau 
umplute intenţionat pentru a nu fi folosite de duşmanii imperiului.  

Pentru o mai bună înţelegere a evoluţiei în timp a şanţurilor şi 
valurilor de pământ, în Anglia s-au efectuat mai multe experimente. 

Cel mai important a fost cel de la 
Overton Down început în anul 
1960. A constat în săparea unui 
şanţ lung de 21 m, lat de 7 m şi 
adânc de 2 m. Lângă el s-a ridicat 
un val, în care s-au îngropat diferite 
obiecte din materii prime diferite: 
os, ceramică, piele şi ţesătură. S-au 
trasat şi se vor mai trasa secţiuni 
prin ansamblul creat la intervale de 
2, 4, 8, 16, 32, 64 şi 128 de ani (în 
1962, 1964, 1968, 1976, 1992, 
2024, şi 2088) pentru a se observa 
starea de conservare a lor. Cu 
aceste ocazii s-au observat şi 
înregistrat modificările şanţului şi 
valului de pământ, gradul de 
umplere a şi de aplatizare a lor. 

Informaţiile obţinute sunt folositoare în 
interpretarea numeroaselor situaţii întâlnite în 
siturile arheologice.  

Recuperarea materialelor este frecventă 
în siturile unde s-a folosit cărămidă sau piatră. Resturile vechilor 
clădiri pot dispărea în întregime rămânând doar şanţurile de 
recuperare ale materialelor. 

Arheologii pot reconstitui planul structurilor urmărind contururile 
săpăturilor făcute de jefuitori. 

Există situri unistratificate şi 
pluristratificate. Dacă în primul caz 
este vorba de resturile unei locuiri 
de scurtă durată, aparţinând unei 
singure epoci istorice, cele 
pluristratificate conţin resturile 
locuirilor pe o perioadă de timp ce 
poate atinge şi mii de ani şi poate 
cuprinde artefacte lăsate de diferite 
populaţii din epoci diferite. 

Tell-urile reprezintă siturile 
arheologice cu cea mai complexă 
situaţie stratigrafică. Fiind 
constituite din resturile suprapuse 
ale aşezărilor preistorice sau a 
oraşelor antice, mărimea lor diferă 
datorită materialelor de construcţie 
folosite (lut sau piatră) cât şi a 

perioadei de timp cât au funcţionat aşezările constituente. 
Oraşele a căror istorie este îndelungată au o stratigrafie 

impresionantă uneori de câţiva zeci de metri. Cercetarea lor implică 
atât un mare efort financiar dar mai ales o provocare umană datorită 
nivelului complex al stratigrafiei întâlnite. Oraşele Roma, Londra 
sau Paris sunt exemple grăitoare. 

Pe teritoriul judeţului Teleorman există majoritatea tipurilor de  
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Vase sparte pe loc aparţinând 
inventarului unei locuinţe eneolitice 
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situri arheologice. Din paleolitic datează siturile de pe raza comunei 
Ciuperceni. Bogăţia în silex a 
regiunii i-a făcut pe oameni din 
preistorie să caute aceste zone 
pentru a exploata şi prelucra pe loc 
materia primă necesară uneltelor şi 
armelor. 

Din neo-eneolitic datează zeci 
de situri de toate tipurile, de la 
locuiri sporadice la cele de lungă 
durată, atât plane cât şi de tip tell. 
Cele câteva sute de movile funerare 
existente în judeţ datează din 
perioada de tranziţie la epoca 
bronzului şi până în sec. al XIII-
lea. Acest tip de sit arheologic se 
află în mare pericol datorită 
lucrărilor agricole. Epoca metalelor 
este reprezentată de aşezări civile şi 
de militare cum ar fi cetăţile getice de la 
Orbeasca de Sus sau Albeşti. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vestul judeţului a făcut parte din zona provinciei romane 
Dacia, existând astăzi ruinele liniei 
de fortificaţii a graniţei. Acestea 
constau din fortificaţii de tip castru 
şi din fortificaţia liniară numită în 
popor „Drumul lui Traian”. În 
perioada actuală se cercetează 
castrul de la Băneasa (com. Salcia). 

Evul mediu este bine 
reprezentat atât prin siturile plane 
constituite din ruinele de sate cât şi 
prin fortificaţii, cea mai importantă 
fiind cetatea de la Turnu. 

Procesele ce au dus la 
formarea numeroaselor tipuri de 
situri, complexitatea extraordinară 
a unora dintre ele şi şansa pe care 
au avut-o de a se păstra până astăzi 
ne recomandă o atenţie sporită atât 

în conservarea, protecţia cât şi grija în 
momentul cercetării lor, deoarece constituie 
resurse epuizabile ale patrimoniului universal. 

 
Ion Torcică 
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Facsimil din actul de constituire a Cooperativei de 
Cumpărare „Răduleşti” din comuna Răduleşti 

 
 
 
 

MOŞIA  RĂDULEŞTI  (JUD.  TELEORMAN),  1850 – 1945. 
 

Satul Răduleşti, sat component în zilele noastre al comunei 
Crevenicu din judeţul Teleorman îşi trage numele de la familia ce a 
deţinut o perioadă lungă de timp moşia numită Crevenicu-Răduleşti. 

Primele informaţii despre un proprietar al moşiei apar în legătură 
cu Postelnicul Constantin Rădulescu, ce este menţionat ca proprietar 
al acestei moşii încă din 1850. E posibil ca această familie să deţină 
proprietatea din timpuri mult mai îndepărtate, însă informaţiile în 
acest sens lipsesc sau mai degrabă nu au fost descoperite încă. 

Este foarte clar însă că Postelnicul Constantin Rădulescu, născut 
în anul 1790, s-a căsătorit cu Stanca (menţionată şi Stăncuţa) cu 12 
ani mai tânără şi pentru că nu au reuşit să aibă copii, la 28 aprilie 
1836, îl adoptă pe Petrache (fiul Zoiţei Mavrodin) pe când acesta 
avea 1 an şi 2 luni. De la adopţie copilul Petrache va purta numele de 
Petre Constantin Rădulescu iar la vârsta de 26 de ani, adică în 1861, 
se va căsători cu Ecaterina Costache Protopopescu, fiica lui Costache 
Protopopescu din Ruşii de Vede, care îi va naşte, în anul 1865, un 
băiat ce va purta numele Paul P. Rădulescu. Constantin Rădulescu 
moare în 4 august 1883, la vârsta de 94 de ani iar soţia sa Stanca la 90 
de ani, mai exact în data de 14 septembrie 1893. 

După anul 1864 aflăm că suprafaţa acestei moşii „în afară de 
pământul dat foştilor locuitori clăcaşi conform legei rurale din 1864 
era de 1191 pogoane şi 1247 stânjeni pătraţi, din care 40 pogoane 
pădure, 20 pogoane locuri sterpe şi restul pământ cultivabil” se afla 
în comuna Crevenicu – Răduleşti a 
judeţului Vlaşca şi se învecina: „la N cu 
moşia Stănceasca; la S. cu parte din 
Crevenicu a Dlui I. Brătulescu; la E. cu 
moşia Tămăşeşti şi moşnenii Spâneşti şi la 
V. cu moşnenii Flămânzeni”1. 

Petre Rădulescu va împrumuta, în 
anul 1895,  de la Creditul Funciar Rural, 
pe seama moşiei Răduleşti, suma de 
20000 lei, asta după ce în anul 1884 
împreuna cu  mama sa Stanca mai 
împrumutase de la aceeaşi societate 
financiară suma de 90000 lei, din care, 
conform Legii lui Caragea, pentru că îi 
murise soţia (Ecaterina), trebuia sa 
depună pentru copii suma de  81114 lei. 

În anul 1937 aflăm că nici Paul P. 
Rădulescu nu mai era în viaţă şi că moşia 
Răduleşti moştenită acum de soţia 
acestuia, Elena Paul Rădulescu, era 
scoasă în licitaţie publică de către 
Creditul Industrial. Aceste informaţii apar 
în actul de constituire a Cooperativei de 
Cumpărare „Răduleşti” din comuna 
Răduleşti, act ce prezintă o situaţie 
detaliată a terenurilor şi tuturor bunurilor 
cuprinse în această moşie, astfel: 

„Cooperativa de cumpărare <Răduleşti> din comuna Răduleşti, 
jud. Vlaşca s-a constituit pe ziua de 18 iulie a.c.[1937], aşa cum se 
specifică în procesul verbal al Adunării Generale de Constituire 
dresat tot cu acea ocazie tot pe ziua de 18 iulie a.c. Locuitorii, membri 
ai cooperativei, au consimţit să cumpere moşia Răduleşti în suprafaţă 
de 201 ha, teren arabil, împreună cu moara, bunurile mici din comună 
şi terenuri izolate, care fiind scoasă în licitaţie publică, la Trib. de 
Vlaşca, de către Creditul Industrial, care este creditorul cel mai 

important şi a cărei adjudecare - data de 7 iulie a.c. - s-a fixat la suma 
de lei 5.500.000 (cinci milioane cinci sute mii). [...] 

Situaţia moşiei: 
Moşia Răduleşti este situată în comuna Răduleşti, jud. Vlaşca şi 

este proprietatea răposatului Paul P. Rădulescu şi din moştenire 
proprietatea dnei. Elena Paul Rădulescu. 

În apropriere este gara Răduleşti, la o depărtare de 2 km. 
Oraşul cel mai apropriat este Giurgiu, la distanţă de 60 km şi 

Bucureşti la 50 km. Moşia este în regiunea de şes, din centrul 
judeţului Vlaşca, cuprins între râul Glavacioc şi râul Teleorman. 
Moşia este plană şi se întinde din marginea satului Răduleşti, trecând 
linia ferată până în delimitarea locuitorilor din com. Flămânda. 

Este compusă dintr-un singur trup, de 201 ha teren arabil, din 
conacul cu acaretele, fabrica de făină şi terenuri izolate, aşa după 
cum se specifică în inventarul aici alăturat şi în schiţa planului 
conacului şi cu fabrica de făină, adică: Moşia cu terenul arabil în 
suprafaţă de 201 ha; Conacul moşiei şi moara - 4,5300 mp; Hanul cu 
bunul mic -  0,1522 mp; 2 locuri izolate-coaste (răgălii) - 2,0000 mp. 
Totalul suprafeţelor de teren arabil şi bunuri - 207,8775 ha. 

Situaţia climaterică: 
Vânturile dominante în regiune sunt: crivăţul, austrul şi 

băltăreţul. Grindina în localitate bate în cazuri rare, fără a face 
pagube generale, ci numai în fâşii. Ploile cad regulat, afară de cazul 

anilor secetoşi care vin aproape periodic, 
când pentru grâu, când pentru porumb. 
Singura apă curgătoare este râul Glavacioc 
care curge în partea de răsărit a conacului. 
Adâncimea apei în subsol este de 24 m. 
Populaţia se aprovizionează cu apă din 
puţuri iar vitele se mai adapă şi din apa 
Glavaciocului. 

Date privitoare la situaţia populaţiei: 
Regiunea nu este suprapopulată. 

Locuitorii se ocupă cu cultura cerealelor şi 
creşterea vitelor şi a albinelor. 

Descrierea populaţiei: 
Moşia se compune împreună cu 

conacul şi cu bunurile mici din următoarele 
categorii de terenuri: Moşia propriu-zisă 
201 ha teren arabil şi via de la conac în 
suprafaţă de 2,2013 ha., în total 203, 2013 
ha;  Grădina cu pomi -  0,3000 ha; Terenul 
ocupat de arman -  0,6753 ha;  Terenul 
ocupat de curte -  0,3850 ha; Terenul de la 
moară, parcela A şi B - 0,7908 ha; Terenul 
de la moară parcela cu apă - 0,1776 ha;  
Bunul mic din sat cu hanul 0,1955 ha; 
Bunul mic din sat cu pătulul -  0,1520 ha;  
Terenuri izolate cu pietriş-coaste -  2,0000 

ha. Total 207,8775 ha. 
Terenul este clasificat ca teren brun, roşcat de pădure şi 

adâncimea terenului vegetal este de 0,25 m - 0,50 m. 
Terenul arabil are o productivitate de grâu în medie de 1050-

1350 kg la hectar şi la porumb în medie de 1500 - 2000 kg la ha. 
Culturile principale obişnuite în localitate sunt: cultura 

grâului şi cultura porumbului, cultura orzului, ovăzului şi plantelor 
de nutreţ se fac pe suprafeţe mici. 

 

(continuare în pag. 21) 
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Moara din Raduleşti. Imagini din anii 2007(1) şi 2018 (2) 
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Cultura de floarea soarelui se face printre porumburi, pentru 
extragerea uleiului necesar gospodăriei locuitorilor. 

O plantă cu piaţa de desfacere ar fi fasolea-soia, dar nu se 
obişnuieşte în localitate. 

Evaluarea moşiei, a morii şi a bunurilor mici împreună cu 
clădirile: 

Conform inventarelor şi a planurilor alăturate s-a făcut 
evaluarea astfel: Moara, adică instalaţia cu maşinile şi clădirea, 
care a costat din informaţii în anul 
1911 suma de lei 170.000, în valuta 
de astăzi ar avea valoarea de 
6.800.000 lei, la care cota de 70% 
pentru vechime şi degradare s-a 
evaluat la suma de lei 2.840.000;  
Moşia în suprafaţă de 201 ha a lei 
16.000 ha s-a evaluat la  lei 
3.216.000; Bunul mic - hanul - de 
0,1955 ha a lei 5 mp. lei 9.775; 
Clădirea hanului şi brutăriei lei 
40.000; Bunul mic - cu pătulul  lei 
13.040; Terenul ocupat de curte, 
arman, vie şi pomi în suprafaţă de 
3 ha, 5616 m.p. a lei 5 m.p. s-a 
evaluat la suma de lei 178.080; 
Terenul de la moară, parcela A şi 
B în suprafaţă de 0,9684 mp a lei 1 
mp - lei 9.684; Magazia de cereale, 
în stare de ruină lei 5.000; Grajdul 
de cai şi remiza de trăsuri, tot în 
stare de ruină - lei 3.000; Casa 
administraţiei lei 20.000;Casa 
proprietăţii - lei 30.000; Grajdul 
de vite şi magazia - pod s-a evaluat 
de noi la suma de lei 150.000; 
Două locuri izolate - coaste în 
supr. de 2 ha - lei 20.000; Gardul 
de fier din faţa conacului - lei 
5.000; Împrejmuirea de lemn din 
jurul conacului pe o lungime de 
570 m - lei 10.000; Plantaţia de vie 
s-a evaluat, fără teren, în supr. de 
2 ha 2013 mp -  lei 20.000; Total 
lei 5.769.579. 

Se alătură de noi aici, 
certificatul percepţiei locale cu No. 
285 din 21 iulie a.c. în care se 
specifică că se plăteşte de locuitori 
ca impozit agricol suma de lei 154 ha de teren arabil. 

Se alătură aici, certificatul Primăriei locale cu No. 887 din 21 
iulie a.c. prin care se specifică că pe anii 1935-1937, s-au făcut 
vânzări de terenuri agricole cu lei 800 - 17000 ha. 

Tot în acest certificat se specifică că pe anii 1935 şi 1936 s-a 
vândut grâul la oborul de cereale din Vida cu lei 40-50 lei dol şi pe 
anul curent cu 4 lei kg. 

Porumbul s-a vândut pe anii 1935-1936 cu 1,50 lei kg şi pe 
anul curent cu lei 2,50 kg […] 

Posibilitatea de plată: 
Locuitorii au hotărât să depună la facerea actului 30% din 

valoarea actului şi 70% să împrumute la Banca Centrală 
Cooperativă.  

 

 
 
 
 
 
 

S-a hotărât ca moara să se vândă pentru înlesnirea plăţii 
terenului arabil, deoarece prin valoarea ei, locuitorii cer 
împrumutul de 70 % din valoarea moşiei, precum şi celelalte bunuri 
şi conacul. 

S-a făcut cu ocazia constituirii tablourilor de situaţia socială şi 
materială a membrilor cooperativei care tablouri au rămas să se 
mai completeze şi cu noi membrii şi care vor fi prezentate la Onor. 
Centrala cu Statutele. 

Parcelarea moşiei: 
Conform hotărârei adunării 

generale de constituire s-a hotărât 
ca moşia să fie împărţită în 3 
tarlale adică în 3 calităţi şi 
conform planului de cultură 
stabilit se va cultiva în asolament 
de 3 ani adică 67 hectare cu grâu, 
67 ha cu porumb şi 67 ha cu orz, 
ovăz, mazăre, soia, fasole etc., aşa 
după cum se specifică în planul 
moşiei”2. 

Pe lângă Cooperativa de 
Cumpărare „Răduleşti” din 
comuna Răduleşti interesată de 
cumpărarea acestei moşii se va 
arăta şi Cooperativa Agricolă 
„Stejarul” din comuna Merenii de 
Jos, însă, în data de 1 noiembrie 
1937, la Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor se primea o 
comunicare semnată de 
preşedintele Tribunalului Ilfov, 
secţia Notariat în care se arăta că 
„acest Tribunal în ziua de 10 
Noiembrie 1937, a adjudecat în 
mod definitiv asupra dlor. Ion B. 
Răcăşanu şi Iosif Răcăşanu, cu 
preţul global de lei 5.700.000 
următoarele imobile: Moara cu 
întreaga instalaţie de morărit 
dimpreună cu terenul 
înconjurător; întreaga moşie 
Răduleşti lotul No. 3 în suprafaţă 
de cca. 233 ha ambele pendinte de 
comuna Rădulescu [greşeala 
Tribunalului, comuna fiind 
Răduleşti] plasa Glavacioc, 
judeţul Dâmboviţa [iarăşi greşeală, 

judeţul fiind Vlaşca] şi care se compune din: 208,02 ha teren de 
cultură din regiunea Gării Răduleşti, vie pe spalier în suprafaţă de 
cca. 1,86 ha, via de la conacul moşiei în suprafaţă de cca. 1,99 ha 
din care 1,41 ha pe spalier şi 0,58 ha pe araci. 

Terenuri de grădinărie şi livezi de 15,3 ha cu livada de la 
conacul moşiei în suprafaţă de 0,36 ha. Conacul moşiei şi terenul 
înconjurător în suprafaţă de 1,3508 mp situate în satul Răduleşti, 
jud. Vlaşca, hanul şi terenul înconjurător situate în acelaşi sat în 
suprafaţă de cca. 2080 mp şi pătulul cu terenul înconjurător situat 
în acelaşi sat în suprafaţă de cca. 1030 mp, precum şi tot ceea    
ce  se  consideră  imobil  prin  natură sau prin destinaţiune averea  
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succesiunei defunctului Paul P. Rădulescu reprezentat prin 
moştenitorii săi; rugându-vă să binevoiţi a ne comunica dacă statul 
înţelege să-şi exercite dreptul de preemţiune”3. 

În data de 2 noiembrie 1938 membrii Cooperativei de 
Cumpărare „Răduleşti” adresează ministrului Agriculturii şi 
Domeniilor o cerere în care îl rugau să dispună o cercetare serioasă 
şi anularea actului de vânzare al moşiei Răduleşti, căci spuneau ei: 
„Ni s-a răpit Domnule Ministru acest drept de preemţiune şi 
cumpărare şi astfel moşia de 233 ha împreună cu toate bunurile ei 
ca: conac, o moară sistematică cu 9 valţuri, vie şi o fermă model, în 
plus o livadă de pruni şi caişi, a trecut în persoana unor negustori 
chiristigii, anume Ion. B. Răcăşeanu din Câmpulung-Muscel şi a 
fratelui său Iosef G. Răcăşeanu din Giurgiu; iar noi am rămas să 
muncim mai departe pe pământul ce ni s-a răpit în mod ilegal”4. 

Ministerul motiva decizia de a nu-şi fi exercitat dreptul de 
preemţiune, în termenul legal de 8 zile de la adjudecarea definitivă, 
într-un referat posterior vânzării, în care arăta că a luat această 
decizie pe baza unui răspuns al Băncii Centrale Cooperative în care 
se arăta că nu poate acorda creditul solicitat de Cooperativa de 
Cumpărare „Răduleşti”, apoi datorită faptului că nici Cooperativa 
Agricolă „Stejarul” din comuna Merenii de Jos nu a depus vreo 
sumă de bani în contul preţului, dar şi pentru ca nu dispunea de 
fonduri5. 

Inspectoratul Agricol al Ţinutului Bucegi arăta la data de2 martie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1939 că „Moşia Răduleşti a fost adjudecată în mod definitiv asupra 
celor doi cumpărători care au fost puşi în posesii şi care o 
stăpânesc şi astăzi iar Cooperativa de Cumpărare Răduleşti 
stăruieşte să se facă demersurile cuvenite pentru anularea actului 
de vânzare silită. Socotim că cererea nu este admisibilă atât pentru 
că vânzarea silită s-a făcut cu paza tuturor formelor prevăzute de 
legea organică a Societăţii Naţionale de Credit Industrial cât şi 
pentru că sătenii n-au avut pe vremea aceea după cum nu au nici 
astăzi adunate sumele care să justifice pornirea unui proces cu 
multe riscuri”6. 

În anul 1945 este legiferată o nouă Reformă Agrară, reformă 
agrară a cărei aplicare începea cu exproprierea proprietarilor care 
deţineau peste 50 hectare de teren agricol. Ioan Răcăşeanu fiind la 
acest moment proprietar al Moşiei Răduleşti compusa din circa 230 
ha (din care 208 ha teren arabil, 12 ha livadă de pomi fructiferi, 5 ha 
grădină de zarzavat, 5 ha vie plantată cu viţă nobilă americană, dar 
şi acareturi, inventar viu şi mort precum şi o moară destul de mare şi 
perfecţionată) va fi expropriat de această moşie, cererea ca 
exploataţia lui agricolă să fie declarată fermă model fiind respinsă în 
data de 12 decembrie 1945. 

Astfel povestea Moşiei Răduleşti se încheie, căci dacă în ziua 
de astăzi nu ar mai exista nici zidurile vechii morii care să 
amintească de trecutul Răduleştilor şi de moşia lor, toată această 
istorisire ar putea fi considerată o poveste. 

 

Claudiu Olaru 
 

 
 

Note 
 

1. Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (=SANIC), 
   fond Creditul Funciar Rural, ds. 761/1884, f. 49. 
2. idem, fond Reforma agrară 1921 - Vlaşca, ds. 354/1921, f. 78-80. 
3. ibidem, f. 93. 
4. ibidem, f. 81. 
5. ibidem, f. 109. 
6. ibidem, f. 110. 
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COMUNIŞTI  ŞI  LEGIONARI  ÎN  JUDEŢUL  TELEORMAN.  1945 – 1950 
 
După înfrângerea Rebeliunii legionare din ianuarie 1941, vigilenţa Siguranţei autonesciene a fost prezentă pe toată perioada desfăşurării 

războiului, nelăsând nici o şansă puţinilor legionari care mai aveau curaj să se manifeste. Totodată, Antonescu le-a propus celor arestaţi ca, în 
schimbul libertăţii, să se înroleze în armată. Aceasta însemna trimiterea lor pe frontul de Est. Cei care au acceptat (în jur de 15000) au plătit 
scump această înţelegere, deoarece ei erau trimişi în linia întâi. Practic, mişcarea legionară fusese decapitată. 

Multe elemente din conducerea mişcării fugiseră în Germania, acolo primind statut de refugiat de război. Ei fuseseră internaţi în lagărele 
de la Berkenbrueck, Rostock şi, mai târziu, la Buchenwald. În această atmosferă, se construiau deja două curente şi anume cel codreanist şi 
cel simist. Întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, la 23 august 1944 de către România, îl readucea pe Horia Sima în atenţia 
germanilor. Astfel, la 24 august, el este eliberat din lagărul de la Sachsenhausen şi este primit de Heinrich Himmler şi Joachim von 
Ribbentrop. „Sima s-a angajat să rămână fidel Reich-ului împreună cu aderenţii săi din Germania,dar şi celor rămaşi în ţară. Mai mult,sub 
protecţia lui Hitler, el a început un aşa-zis <guvern naţional> în exil. La 25 august, Horia Sima a adresat o Proclamaţie către poporul 
românesc prin care îşi anunţă intenţiile, calificând, în acelaşi timp, evenimentele de la 23 august ca pe un dezastru pentru România. De 
asemenea, legionarilor din ţară le-au fost transmise instrucţiuni secrete în vederea reorganizării”1. 

Activitatea „guvernului Sima” a început la 10 decembrie 1944. întâi la Viena, ulterior fiind mutat la Alt-Ausse. Preocuparea lui era 
formarea unei armate care să fie integrată în armata germană, demascarea „bolşevizării” ţării, dar şi paraşutarea în ţară a unor grupuri de 
legionari cu misiunea de a realiza un „23 august-invers”. 

„În paralel cu acţiunile grupului Horia Sima, comandantul legionarilor rămaşi în ţară, Horaţiu Comăniciu, a încercat să obţină din 
partea forţelor româneşti recunoaşterea existenţei mişcării sale, afirmându-şi dorinţa de a se încadra în <noul cadru democratic>”2. 

În acest context, avea loc un proces de încadrare a legionarilor în P.N.Ţ. fără aprobarea conducerii de la Viena. 
Sub presiunea sovieticilor, autorităţile române declanşează la 12 octombrie 1944, o vastă operaţiune de arestare a foştilor legionari. La 

sfârşitul operaţiunii, care a durat zece zile, autorităţile au dat un comunicat în care se arată că au fost arestaţi un număr de 1357 legionari, 
cifră la care se adaugă cei 722 aflaţi deja în închisori din ianuarie 19413. 

Activitatea de depistare şi arestare devenise o activitate permanentă a Siguranţei şi Jandarmeriei, numărul legionarilor arestaţi crescând 
de la o zi la alta. 

În noiembrie 1944 este paraşutat în România Nicolae Petraşcu, personaj cheie în încercarea de coabitare a comuniştilor cu legionarii. 
Dacă iniţial obiectivul său era organizarea rezistenţei anticomuniste, ulterior, acesta încearcă, prin contacte cu conducerea comunistă, să 
salveze cât mai mulţi legionari de la arestări. Această din urmă orientare s-a concretizat în Pactul Nicolae Petraşcu – Teohari Georgescu, pe 
atunci aflat la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Înţelegerea venea în întimpinarea comuniştilor care aveau nevoie de un sprijin cât 
mai larg în vederea alegerilor din 1946. 

Câţiva ani mai târziu, Teohari Georgescu, aflat sub ancheta Securităţii, mărturisea: „Aprobarea de a discuta cu Pătraşcu nu am avut-o de 
la conducerea partidului. În general, în perioada 1945-1946 se lucra cu metode de partizanat. Propunerea de a-l folosi pe Petraşcu a fost 
făcută de conducerea de atunci a Securităţii, în frunte cu generalul Nicolski […]. Ulterior, tov. Gheorghiu ne-a atras atenţia că legionarii au 
început să se organizeze. Când, după un timp, au existat dovezi, s-a trecut la arestarea lui Petraşcu, a celor 1000 de legionari prezentaţi şi a 
numeroşi alţi identificaţi ulterior […] Scopul urmărit cu recrutarea lui Petraşcu a fost: 1. prezentarea în faţa aparatului de stat a legionarilor 
care trăiau clandestin, veniţi din Germania sau din ţară; 2. predarea legionarilor care ar mai veni din străinătate; 3. informarea organelor de 
stat asupra activităţii legionarilor. Din aceste obiective a fost atins numai primul,s-au prezentat peste 1000 de legionari clandestini”4. 

„Schimbarea atitudinii lui Nicolae Petraşcu s-a produs din vară, la 6 august 1945. Organele de interne descoperiseră manifestul 
intitulat <Legionari din lăuntru şi din afara închisorilor>,document semnat chiar de Petraşcu, în calitatea sa de <Comandant legionar 
general> în care se sublinia că <legionarii vor trebui să păstreze o poziţie de respect şi legalitate faţă de activitatea de stat, iar faţă de 
organizaţiile politice româneşti, vor trebui să respecte în ele ceea ce au şi fac bun şi folositor pentru viitorul ţării noastre”5. 

În perioada 1945-1946 are loc o puternică infiltrare a legionarilor în partidul comunist şi în alte partide aflate la putere. Cert este că în 
această perioadă,comuniştii şi aliaţii lor ştiau de aceste infiltrări. 

Mai târziu, în urma demascării deviaţionismului, Gheorghiu-Dej transfera responsabilitatea înţelegerii cu legionarii către Ana Pauker, 
acuzată că a mers „atât de departe încât, într-un discurs ţinut la STB în noiembrie 1944, ca şi la alte manifestări publice a adresat în mod 
direct legionarilor apelul să intre în partidul nostru, declarând că-i primim cu bucurie şi le strângem mâna”6. 

Odată cu venirea în România a lui Eugen Teodorescu, în vara anului 1947, trimisul special al lui Sima, se întrevede o schimbare 
strategică legionară. Petraşcu începe să abandoneze politica de neutralitate şi activează principalele grupări legionare de orientare simistă în 
eventualitatea unei confruntări cu comuniştii. Această schimbare în orientarea legionară nu a scăpat structurilor informative ale M.A.I. 

Monitorizarea atentă a foştilor legionari sau simpatizanţi este dovedită şi de o adresă a Organizaţiei Judeţene Teleorman a Partidului Social 
Democrat din România,adresată Comisiei Centrale de Informaţii pentru purificarea aparatului de Stat, în care se ofereau relaţii privitoare la 
activitatea legionară a învăţătorilor şi profesorilor din judeţul Teleorman. În aceste tabele figurau 71 de învăţători şi 4 profesori7. La rubrica 
„funcţiunea în mişcare” (legionară) aceştia erau menţionaţi ca simpli simpatizanţi, membrii, şefi de cuib, şefi de plasă, şefi de sector. 

La începutul anului 1948, după unificarea partidului Comunist cu Partidul Democrat şi adoptarea Constituţiei R.P.R. Comuniştii hotărăsc 
să facă o purificare în rândurile lor. Având deja situaţia numerică şi nominală a legionarilor înscrişi în cele două partide, declanşează, în 
noaptea de 14 spre 15 mai 1948, o amplă acţiune de arestări8. Această situaţie continuă şi în lunile următoare, iar în perioada 1948-1950, 
verificările ating cote nemaiîntâlnite. Asemenea cazuri întâlnim în Cervenia9, Slăveşti10, Siliştea Gumeşti, Roşiori de Vede, Mozăceni11. 

Astfel,  în „Raportul de activitate la luna martie – 1948 – capitolul Vigilenţa şi asigurarea curăţeniei Partidului”  al organizaţiei de partid 
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Cervenia se arăta că: „Jenică Sandu şi Barbu D. membrii de partid celula Cervenia şi învăţători în comună au fost excluşi din partid pentru 
că au fost în trecut conducători legionari, au făcut fracţiuni în organizaţie, sunt afacerişti şi au făcut teroare asupra populaţiei […]”12. 

Erau cazuri în care unii erau reclamaţi drept foşti legionari de către duşmanii personali, ca în cazul lui Cernat Ion, membru în Biroul 
Comitetului Judeţean Teleorman. 

 

„Partidul Muncitoresc Român                                           3 noiembrie 1948 
Comitetul Judeţean Teleorman  
Secţia Cadre 
Raport 
De activitate la luna octombrie 1948 
- capitolul Vigilenţa şi asigurarea curăţeniei Partidului 
[…] În cursul acestei luni s-a cercetat cazul tov. Cernat Ion membru în Biroul Comitetului Judeţean,asupra căruia plana o atmosferă 

rea în oraşul Turnu Măgurele, precum că ar fi fost legionar. 
Din cercetările de până acum ale Secţiei de Cadre s-a constatat că tovarăşul Mihail Elec şi Vasilescu Marin din ură personală 

lansaseră acest zvon cu scopul de a-l descredita în faţa partidului pentru a fi înlăturat spre a putea să şi formeze revendicări privilegiate 
egoiste. Urmează a se prelucra cazul acesta în organizaţiile de bază din oraş precum şi sancţionarea celor vinovaţi pentru a combate în 
acest fel aceste zvonuri tendenţioase lansate de elemente oportuniste ce se găsesc în rândurile partidului […].”13 

 

Cerându-li-se o referinţă despre Vasile Niculiţă, şeful organizaţiei de bază P.M.R. din Bogdana, membrii organizaţiei de bază 
dezvăluiau fosta lui apartenenţă la mişcarea legionară,dar şi infiltrarea în funcţii de conducere a altor foşti legionari: 

 

„Referinţă 
[…] Subsemnaţii,membrii ai organizaţiei de bază P.M.R., mai jos semnatari,oameni săraci din comuna Bogdana, judeţul Teleorman, împinşi 

de conştiinţă pentru interesul Partidului nostru, pentru bunul mers al Partidului şi al clasei muncitoare şi pentru a demasca pe duşmanii clasei 
muncitoare, şi ai întreg poporului muncitor, care altădată ne ţineau sub misiunea ameninţărilor şi care azi tot aceştia s-au strecurat în 
organizaţiile noastre voind să conducă iar şi pentru aşi apăra pielea murdară de alte culori ale altor regimuri de altădată cu caracter subversiv 
clasei muncitoare şi întreg poporului muncitor şi aşi apăra interesele atât pe ale lor cât şi pe ale aderenţilor lor politici de altădată cum şi azi mai 
manevrează anumite lucruri prin aceste codiţe de topor infiltrate în organizaţiile noastre,dau următoarea referinţă pentru tov. Vasile Niculiţă, 
secretarul organizaţiei noastre. Din informaţiile sigure ce le avem, ştim că Vasile Niculiţă a fost legionar şi a luat parte activă la şedinţele 
legionare ce se ţineau în casă la Pr. Oprea Săndulescu în timpul guvernării legionare unde au depus cu toţi legionarii jurământul pentru Moţa şi 
Marin şi unde a depus jurământul şi Vasile Niculiţă. În acest scop rugăm a se lua câte o declaraţie pe răspundere personală următorilor, ce ştie 
despre acest caz cu Vasile Niculiţă: Pr. Oprea Săndulescu, Nicolae Culcia, Iancu Dobrescu, Gheorghe Ene-învăţător, Ion Birjaru, Misică Ciurea, 
Alexandru Rădoi, ce ştie despre acest caz. La fel pe Marin Preda care ştie că a trecut prin satul Margareta legionarii din localitate în marş şi era 
şi Vasile Niculiţă. Uniţi frăţeşte pe această cauză, tov. Vasile Niculiţă nu poate trece peste direcţiunile date de legionari şi manişti. Mai ştim că în 
ziua alegerilor generale din noiembrie 1946, în comuna Bogdana, fiind secţia de votare, tov. Vasile Niculiţă nu a dat nici un concurs, ci din 
contră a vândut ţuică în curtea sa reacţiunii maniste, de unde înfuriaţi şi turmentaţi de băutură au pornit spre secţia de votare înfrunte cu 
recunoscutul manist Sebastian Predescu învăţător,au venit la uşa şcolii unde era secţia de votare, cântând trăiască regele şi Iuliu Maniu şi 
încercând să ia urnele cu asalt. Armata a tras foc pentru intimidarea rebelilor care era un grup de 40-50. Credem că acest caz cu rebeliunea din 
Bogdana din 1946 este cunoscut şi de prefectură, căci în acest timp s-a telefonat la prefectură. Acest reacţionar Sebastian Predescu, pentru acest 
caz, a fost mutat la Piteşti şi Aiud 6-7 luni şi a fost îndepărtat din învăţământ. Azi îl vedem iar în învăţământ, nu ştim prin ce mijloace,credem 
patronat de anumiţi tovarăşi ai noştri din localitate, cozi de topor. De asemenea, tov. Vasile Niculiţă a făcut speculă cu gaz, cartofi, ţuică şi altele 
pe care le procura din comerţ speculând poporul muncitor şi alte abuzuri în calitate de membru P.M.R. […] 

Reacţiunea manisto-legionară caută ca prin tov. Niculiţă care este coadă de topor să instaleze în posturi oameni de-ai lor pentru a fi 
apăraţi de orice răspundere din trecut şi a le apăra interesele lor aşa cum se şi întâmplă ca în comitetul provizoriu Bogdana. Vasile Niculiţă 
împins de reacţiune a pus în comitetul provizoriu omul lor pe lăncierul Stan Cojoacă pentru a le apăra interesele. Se vede destul de bine 
vârfurile reacţiunii introduse în posturi de conducere. Marin Ghinea agent agricol, legionar cu cazier, a purtat cămaşa verde, Gheorghe 
Dobrescu casier comunal legionar, Stan Z. Cojoacă în Comitet provizoriu, lăncier, toţi protejaţi de Vasile Niculiţă. 

Rugăm a se face cercetări de către judeţeana care nu ne cunoaşte pe nimeni căci se laudă că ei sunt aranjaţi. 
Semnăm propriu SS”14 
 

Aceste verificări vizau şi soţiile foştilor membrii ai mişcării legionare. Este cazul educatoarei Amelia Stănoiu care fusese propusă 
directoare a Grădiniţei de copii din Alexandria, de către Inspectoratul Şcolar al judeţului Teleorman. Aceasta era soţia unui legionar notoriu 
din localitate, Şeful cuibului „13 septembrie” şi Şeful Comisariatului de Poliţie din Alexandria în timpul guvernării legionare. 

În consecinţă, este emisă următoarea adresă: 
 

„Biroul Plăşii Alexandria - Secţia Cadre 
Către Secţia Cadre Judeţeana Teleorman 
Vă înaintăm adresa Inspectoratului Şcolar Teleorman Nr. 4260 din 1.III. 1949 care îi dă numirea Ameliei Stănoiu ca Directoare a 

Grădiniţei de Copii din Alexandria. Această susnumită este soţia legionarului Stănoiu care a terorizat populaţia oraşului. Vă rugăm a face 
cunoscut Inspectoratului despre acest caz şi să se ia măsuri de înlocuirea ei. 

Secţia Cadre Plasa Alexandria 
G. Vasile                                                                         23.III.1949.”15 
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Relevant pentru atmosfera specifică a acestei perioade este memoriul întocmit de Radu Mitrică privind „Situaţia economică, politică şi 
administrativă a judeţului Teleorman” ce urma a fi înaintat Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. În acest memoriu este 
analizată componenţa ideologică a principalilor conducători ai oraşului Turnu Măgurele şi ai judeţului la nivelul anului 1949. Dezvăluirile 
sale sunt concentrate asupra prefectului Florea Creţan, oportunist politic, fost simpatizant al mişcării legionare. Este descrisă ascensiunea sa 
politică prin filiera P.S.D. până la conducerea judeţului Teleorman. Prin această filieră politică este prezentată introducerea în principalele 
funcţii judeţene a numeroşi oportunişti printre care legionari notorii. 

 

„Evoluţia lui Florea Creţan 
Florea Creţan, după 1938 a devenit comandant al gărzilor P.R.N. din plasa şi oraşul Turnu-Măgurele. El devine comandant legionar şi 

participă la jefuirea magazinelor evreieşti alături de Fănel Teodosiu, Aurică Heberling şi Ilie Laudă […] 
Alexandru Petre, inspector şcolar, apare cu ciucurii verzi ai legionarilor pe stradă. Ba ceva mai mult, există şi azi în arhivele şcolilor 

primare din judeţ o circulară în care sub semnătura proprie acest Alexandru Petre dă ordin învăţătorilor să se înregistreze dictaturilor 
legionar-antonesciene. 

Florea Creţan, devenit profesor la liceul „Sf. Haralambie” din Turnu Măgurele, este văzut mereu în compania profesorului de latină 
Ianovici Haralambie, profesorului Ionică Voiculescu, profesorului Radu Trincă, domnii Ţârlea etc., toţi legionari notorii. Prietenia lor duce 
la apariţia unei reviste de tip fascist intitulată „Oltul”. Între colaboratorii acestei reviste se citează: Florea Creţan, Jenică Voiculescu şi 
unul din fraţii Târlea. 

Voi cita un fapt. Cu ocazia rebeliunii de la 21 ianuarie 1941 profesorii Ianovici Haralambie şi Radu Trincă în unire cu Creţan şi Jenică 
Voiculescu scot în coloane de marş pe străzi şi în grădina publică sute de elevi legionari din Frăţiile de cruce la demonstraţii cântând 
cântece legionare. 

Profesorul Ianovici şi unul din fraţii Târlea au fugit în Germania. Ei au luptat în Divizia Horia Sima şi se găsesc astăzi în Germania 
Apuseană. Unul din fraţii Târlea ajuns social-democrat de Teleorman, prin intermediul lui Creţan este după ultimele informaţii preşedintele 
studenţilor de la Politehnica din Timişoara. 

În ceea ce priveşte administraţia, situaţia este foarte tragică. Funcţionarii Prefecturii judeţului Teleorman, de care azi îţi este scârbă când 
îi vezi împăunându-se în democraţi, devin legionari şi antonescieni. Cosac Florea, Dianu Victor, Costică Mihalache, mereu şef de cabinet, Nae 
Marinescu devin agenţi ai Gestapoului şi plătiţi cu ştate de plată, cu bani de la O.P. (Ordinea Publică). Ciucuri verzi apar: Elena Florescu, 
Alexandrina Olteanu azi Surugiu, Constantin Popescu azi referent la Consiliul Provizoriu. Trebuie spus neapărat că acest C. Popescu a făcut 
tabele cu funcţionarii care urmau să li se dea case de la evrei. A strâns bani pentru ajutorul legionar şi a jefuit alături de farmacistul legionar 
Marcof din comuna Măgurele-Teleorman care este chiriaşul său. Cei patru agenţi citaţi mai sus azi încadraţi în personalul superior al 
Comitetului Provizoriu Judeţean pătrunşi în P.M.R., prin filiera social-democrată şi ceea ce este mai straniu decât toţi, este faptul că Dianu 
Victor a devenit responsabil Cultural al Consiliului Sindical Teleorman, cu toate că nici la P.S.D. nu a vrut să se înscrie. 

Oficiul P.T.T. Turnu Măgurele a dat între legionarii notorii pe Stefanoski Nicolae şi pe Ferbânţoiu. Ce au devenit după 23 august 
amândoi, se va relata în timp. 

La Roşiorii de Vede, între legionari, pot fi citaţi Petrică Voivozeanu profesor secundar, N. Stănescu-Udrea contabil şi ziarist, acela 
care a scos pe tot timpul dictaturilor gazeta fascistă Drum, având colaborator, cum am spus mai sus, şi pe profesorul Florea Creţan […] 

Gruparea legionară are fruntaşi: Dumitrescu-Japonu Piatra, Capră Traian Viişoara, Alexandru Ceauşu învăţător, Dr. Vişină de la 
Roşiorii de Vede, Caragea de la Peretu, Târlea, Ianovici, Oprescu de la Tudor Vladimirescu, Negriţă, iar în poliţia-legionară Bucur 
Stănescu-Roşiori, Fănel Teodosiu din Turnu Măgurele etc. […] 

Partidul Social Democrat la Teleorman a luat fiinţă după îndemnul profesorului Constantinescu G. de la Roşiorii de Vede, care fusese 
în timpul dictaturii angajatul Firmelor Dacia-Traiană din Bucureşti şi pripăşit la sediul P.S.D. la Bucureşti. Acesta, prieten personal cu 
Florea Creţan l-ar fi prezentat într-una din zilele lunii ianuarie 1945 lui C. Titel-Petrescu, care l-ar fi pus preşedinte al P.S.D. Teleorman, 
partid care nu exista în realitate,decât poate în intenţia de metafizician idealist al profesorului Creţan. 

Florea Creţan, după cele ce făcuse începând din 1935, când a trădat crunt de două ori democraţia teleormăneană, avea acum ocazia 
să o lovească din plin,pe la spate, mârşav şi infam, din acest post de preşedinte al P.S.D. la Teleorman […] 

Ce ar fi putut gândi la această dată, adică în 1945, 1946 şi 1947, un fiu sincer al clasei muncitoare, un muncitor cu palmele bătute de 
ciocan, când ar fi văzut şi auzit că la prefectura Judeţului Teleorman, în cabinetul Prefecturii este şedinţa B.P.D. la care lua parte: 

1. Florea Creţan, prefect şi preşedinte al P.S.D. 
2. Ion Stănuţescu, reprezentant al Frăţiei Plugarilor 
3. Ion Dincă, secretar P.C.R., fost goga-cuzist şi falit 
4. Stefanski Nicolae, responsabil Secţia Cadre P.C.R., fost legionar. 
5. Mihai Stănuţescu, reprezentant P.N.Ţ. (Alex.) cuzist 
6. Mircea Niculescu, reprezentant P.N.L., avocat, gangster teleormănean […] 
Toată această pleavă socială, în prezent, este introdusă în Partid prin filiera Social-Democrată. În oraşul Turnu Măgurele, dacă iei să 

studiezi individ cu individ, vei vedea că organizaţiile şi sectoarele de partid sunt copleşiţi de foşti social-democraţi şi că organizaţiile şi-au 
schimbat de la verificare structura lor de clasă socială. 

Aceasta este politica infamă şi trădătoare a lui Florea Creţan pe care a făcut-o cu administraţia de la Prefectură, şi aşa în întreg judeţul. […] 
Florea Creţan a permis ca toţi funcţionarii administraţiei să se înscrie în marea lor generozitate în P.S.D. Florea Creţan a admis ca 

toate elementele fasciste, fascizante, compromise şi moşiereşti, ca toţi colaboratorii pe faţă sau pe ascuns ai dictatorilor, să pătrundă în 
administraţie şi în P.S.D”.16 
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Citind acest raport, ne dăm seama cu uşurinţă de confuzia politică generată de noile reaşezări ale partidelor politice. Acestea erau 
penetrate cu membrii al căror trecut politic şi intenţii erau „viciate ideologic”. În aceste condiţii nu erau surprinzătoare acţiunile în forţă de 
purificare a P.M.R. , demarate în 1948. 

În anul 1949, Comisia Judeţeană de Verificare Teleorman analiza într-un ritm intens activitatea a numeroşi membrii de partid. Toate 
aceste verificări erau trimise la Comisia Centrală de Verificare a C.C. al P.M.R. 

La nivelul Comitetului Central al P.M.R. existau liste centralizate din întreaga ţară cu foşti legionari infiltraţi în Partidul Comunist, 
Partidul Social-Democrat şi Frontul Plugarilor. Ele erau trimise Comisiilor Judeţene de Verificare cu menţiunea „strict confidenţial”, 
„pentru uz intern”. Aceste liste fuseseră întocmite de legiunea de Jandarmi şi Biroul Siguranţei Teritoriale. Astfel la nivelul judeţului 
Teleorman găsim liste cu 24 de foşti legionari înscrişi în Partidul Comunist17, 7 legionari înscrişi în Partidul Social-Democrat18 şi 17 
legionari înscrişi în Frontul Plugarilor.19 

Întocmirea acestor liste făcute înaintea anului 1948, confirma bănuiala infiltrării legionare în structurile partidului prin filiera aliaţilor săi 
politici. Să nu uităm că, la începutul anului 1948, prin fuziunea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat se crease Partidul 
Muncitoresc Român. 

Unele decizii ale Comisiei Judeţene de Verificare erau surprinzătoare. În cazul lui Stanciu Ion, deşi i se dezvăluise trecutul legionar, este 
scos din munca de partid, fiind trimis în producţie, dar i se confirmă calitatea de membru de partid. 

 

„Partidul Muncitoresc Român                                            P.M.R. C.C. 
Comisia judeţeană de Verificare                                     Comisia Centrală de 
Teleorman                                                                         Verificare 
Data 18/VI/1949                                                                 intrare N0 2250 
Proces-verbal nr. 3 
Stanciu Ion 
Mai înainte de 23 august a făcut politică legionară. A luat parte la şedinţele legionare, în 1937-1938 fiind corespondentul cuibului din satul său. 
S-a dus voluntar în 1939. A luat parte pe frontul anti-sovietic unde a fost decorat cu „Bărbăţie şi Credinţă” acuzând partidului a fost decorat. 
La primirea lui în partid nu a arătat că a fost legionar, muncind pentru a câştiga încrederea partidului. 
Ca secretarul Comitetului judeţean Putna a întrebuinţat metode de comandă, metodă străină partidului nostru. 
Ca deputat de Putna s-a suprapus biroului Comitetului Judeţean şi Prefectului de Putna desconsiderându-l în faţa tovarăşilor şi 

creându-i o atmosferă neprielnică în jurul său. A ţinut legătura cu elemente legionare înlesnind eliberarea legionarilor. A dinamitizat casa 
secretarului de celulă din comuna Filioteşti. 

Trimis de Comitetul Central la Judeţeana Teleorman în Biroul Secţiei Organizatorice,a muncit cu mult dinamism şi ridicat un primar din Plasa 
Balaci în Campania colectărilor din 1948 într-o maşină formă de dubă pe care l-a dus până la plasă cu maşina şi i-a dat drumul. A întrebuinţat 
metode de comandă şi prin faptul că era încurajat de tov. Secretar Tudose s-a suprapus biroului Comitetului Judeţean, trasându-le sarcini. 

Este element dinamic, energic cu putere de muncă, are nivel ideologic, are simţ gospodăresc. Este orgolios, are aere de superioritate, îi 
place să fie lăudat. 

Comisia luând în seamă şi memoriul depus de Tovarăşul şi dovedindu-se că ar fi un duşman al Partidului hotărăşte scoaterea lui din 
muncă şi trimiterea lui în producţie rămânând membru de partid. 

Comisia confirmă calitatea de membru de Partid 
Membrii Comisiei                                                                 Preşedinte”20 
 

Munca de verificare pe fondul situaţiei confuze a membrilor de partid ne este amănunţit înfăţişată în ,,Raport asupra desfăşurării muncii 
de verificare în săptămâna 8-14 august 1949”, întocmit de Comisia Judeţeană de Verificare Teleorman: 

 

,,Partidul Muncitoresc român                                        P.M.R. C.C. 
Comisia Judeţeană de Verificare                       Comisia Centrală de Verificare 
Teleorman                                                          Intrare N0 3010 
Nr. 386                                                                Data 18/VIII/1949 
1949 august 15 
Raport 
Asupra desfăşurării muncii de verificare în săptămâna de la 8 - 14 august 1949 
Munca în această săptămână s-a dus cu 8 subcomisii pe întreg cuprinsul judeţului având subcomisie la fiecare plasă […] 
În general s-a verificat definitiv până în prezent 20 Organizaţii din 12 comune cu 2051 membrii a căror situaţie se prezintă astfel: 
- 986 prezentaţi 
- 879 confirmaţi 
- 107 excluşi, fiind exploatatori, legionari şi chiaburi 
- 88 plecaţi din localităţi 
- 28 nerecunoscuţi 
- 949 neprezentaţi 
În prezent verificarea se face în comunele: Orbeasca de Sus, Lisa, Ciolăneşti Deal, Albeşti, Cârlomanu, Bârla, Odaia şi Beiu cu 827 

membrii din 11 organizaţii de bază prin proces-verbal pe baza activităţii depuse. 
După  cum  se vede mai sus, subcomisiile de verificare au de descurcat în muncă şi situaţia membrilor, care a fost mai mult decât confuză 
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prin faptul că se găsesc o serie de tovarăşi înscrişi de judeţeană de mai multe ori cum a fost cazul de la Orbeasca de Jos, Pârlita şi Peretu, 
alţii necunoscuţi unei unităţi sau plecaţi în alte localităţi fără nici o evidenţă şi fără a şti cineva unde sunt. 

Mai mult că se găsesc şi decedaţi care nu au nici o menţiune în evidenţa judeţeană, ba în unele comune înscrişi toţi din familie de către 
secretarul celulei P.C.R. sau al secţiunei P.S.D. din 1945, 1946,fără ca aceşti înscrişi să fi ştiut, iar la înscriere li s-a spus să se înscrie fie 
pentru pământul de la reforma agrară din 1945, ori pentru porumb de la mori, mai ales că atunci a fost secetă. 

Ţinem să accentuăm că această situaţie se prezintă aşa chiar după identificarea făcută de Secţia organizatorică a judeţului prin 
Resortul său de Evidenţă,fapt care îngreunează foarte mult munca de verificare, pe motivul că,dacă proporţia acestor cazuri enumerate mai 
sus este de 10-12%, timpul pierdut cu identificarea şi clasificarea, în această situaţie ajunge de multe ori la15-20%. 

Deci după realităţile găsite pe teren astăzi de către subcomisiile de verificare şi de noi am constatat că membrii de partid care au avut 
o activitate şi s-ar putea considera, ţinând cont şi de situaţia socială în care este,sunt de maximum 50-60% din numărul total. 

Restul sunt dintre chiaburi, inactivi, legionari,exploatatori, iar diferenţele dintre cei pe care i-am citat mai sus şi care nu face decât să răpească 
timpul pentru verificare atât de preţios, pentru faptul că evidenţa de la Teleorman fiind defectuos întocmită nu cuprinde nici pe departe adevărul. 

Aceasta se explică şi prin situaţia organizaţiilor de bază care se găsesc trecute într-o comună 3-4 iar pe teren se găsesc toţi membrii 
activând la una sau maxim două spunând că, s-au contopit singuri de mai multe luni pe motivul că au rămas prea puţini într-unele şi dacă  
s-au văzut în această situaţie s-au retras într-una singură, adică la cea vecină, imediat, fără a mai pune problema activizării.” 21 

 

O fişă de verificare arată astfel: 
 

„Partidul muncitoresc Român 
Comisia Judeţeană de Verificare Teleorman 
Numele şi prenumele: Virginia Popescu 
Anul şi locul naşterii: comuna Militari – Ilfov 
Domiciliul actual: Roşiorii de Vede 
Originea socială: mic burgheză 
Studii: 4 clase liceu, academia de arte frumoase 
Profesia de bază: funcţionară 
Întreprinderea sau instituţia unde lucrează: ţesătoria „Teleorman” 
Ce funcţii deţine actualmente: funcţionară 
Starea materială în prezent: nu are 
Stagiul de partid. 1945. Ce muncă de partid a avut: Şef cadre în biroul organizaţiei de bază. 
A fost exclus din partid în ziua de 21 septembrie 1949 de subcomisia de verificare nr. 10 oraşul sau plasa Roşiorii de Vede […] 
În urma recercetării cazului am constatat următoarele: 
- A avut activitate legionară şi a purtat cămaşă verde şi este nesinceră,neagă complet că a fost legionară, însă este cunoscută de întreg 

oraşul că a fost legionară, împreună cu soţul său. 
Pe baza celor de mai sus Comisia de Verificare a judeţului Teleorman hotărăşte. Menţine excluderea din partid 
Data 27 martie 1950                                           Semnătura membrilor Comisie 
Conform directivelor Comitetului Central, în cazul când cel ce a făcut apel este nemulţumit de hotărârile Comisiei Judeţene de 

Verificare poate face din nou apel către Comisia Centrală de Verificare Bucureşti”22 
 

Pe lângă tabelele cu cei verificaţi şi confirmaţi cu apartenenţă politică anterioară exista şi o situaţie cu membri de partid care nu pot fi 
promovaţi în muncă de răspundere din judeţul Teleorman. Gradul de toleranţă în ceea ce priveşte greşelile politice anterioare avea limite şi 
trebuia să se înscrie între anumiţi parametrii. Astfel,tabelul cu cei ce se găseau în această situaţie era întocmit pe plase. Această listă îi 
cuprindea, pe lângă legionari, şi pe membrii fostelor partide politice, prizonieri de pe frontul de Vest, participanţi pe frontul de Est, chiaburi, 
foşti poliţişti şi gardieni publici23. 

În anul 1950, verificările căpătaseră o amploare deosebită, numărul celor care urmau a fi verificaţi în judeţul Teleorman ridicându-se la 
10027 membri de partid. Întreaga listă este cuprinsă într-un dosar având 171 de file24. 

Toate aceste documente au menirea de a ne determina să încercăm să înţelegem complexitatea unor perioade istorice critice, privite prin 
prisma destinelor umane. 

Cătălin Borţun 
 

Note 
1. Gheorghe Onişoru, „Consideraţii asupra raporturilor dintre comunişti şi legionari 
1944-1948”, în Sovietizarea Nord-vestului României, 1944-1950, Ed. Muzeului 
Sătmărean, 1996, p. 96. 
2. Ibidem, p. 96. 
3. Ibidem, p. 97. 
4. ASRI, Fond D, ds, 40009, vol. .32, f. 215. 
5. . Gheorghe Onişoru, art. cit., p. 98. 
6. N. Nestorescu Bălceşti, în Arhivele Totalitarismului, anul II, nr. 3, 1994, p. 260. 
7. B.J.T.A.N. (=Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale), fond P.M.R. „Comitetul 
Judeţean Teleorman”, ds. 5/1945, f. 2-3, f. 6) 
8. Gheorghe Onişoru, art. cit., p. 100. 
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ALEGERILE  LEGISLATIVE  DIN  1948  ŞI 

REALITATEA  DIN  JUDEŢUL  TELEORMAN 
 
Prezentarea de faţă este un studiu de caz, pe baza documentelor din arhiva locală dar şi din presa vremii, privind primele alegeri legislative, 

de tip sovietic, din data de 28 martie 1948 a deputaţilor Marii Adunări Naţionale, efectuate pe raza judeţul Teleorman. În contrast cu de 
propaganda electorală comunistă din presă şi din documentele oficiale, studiul aduce pentru prima dată la lumină manifestele anticomuniste 
lansate în satele teleormănene, lăsând să se întrevadă cele două lumi paralele: lumea propagandei oficiale şi lumea realităţii crude. 

Trecerea de la democraţie la totalitarism după cel de-al doilea război mondial şi după proclamarea Republicii Populare Române, la 30 
decembrie 1947, s-a realizat în trei etape: înregimentarea României din punct de vedere militar, consolidarea partidului unic de masă şi 
ultima etapă, în vederea impunerii modelului totalitar sovietic în România, adoptarea Constituţiei din aprilie 19481. 

La 28 martie 1948 avea loc primele alegeri parlamentare, după instaurarea puterii comuniste. Au participat Frontul Democraţiei 
Populare, Partidul Naţional Liberal - aripa Bejan şi Partidul Naţional Ţărănesc, condus de dr. Nicolae Lupu. La puţină vreme după scrutin 
deputaţii, aleşi din şi de poporul muncitor, au trecut la adoptarea şi promulgarea în unanimitate şi în aceeaşi zi, 13 aprilie 1948, a Decretului 
nr. 729, care reprezenta prima Constituţie comunistă. Acest act constituţional de influenţă sovietică, elaborat într-o etapă, în care 
transformarea socialistă a ţării era în germene, a însemna instrumentul principal al dictaturii statului în toate domeniile. 

Alegerile pentru Marea Adunare Naţională s-au desfăşurat după modelul stalinist  având toate ingredientele: propagandă în presa vremii, 
manifestări populare de simpatie „spontane” alături de: o acerbă urmărire a opozanţilor, informarea autorităţilor şi o exagerare a structurilor 
militare privind paza şi protecţia alegerilor. 

Importante pentru comunişti nu erau alegerile, rezultatul fiind ştiut, ele au fost folosite pentru  înfierarea vechiul regim democratic şi, în 
special, pentru anihilarea opoziţiei de orice fel şi o mai mare intimidare a populaţiei române, ele erau necesare pentru a da organul legislativ 
în drept de a elabora si vota o nouă Constituţie, care să stea la baza regimului de democraţie populară. Propaganda guvernamentală a avut ca 
unic scop prezentarea „Proiectul de Constituţie”, publicat de „Scânteia” la 7 martie 1948, însoţit de numeroase articole elogioase, iar în ce 
priveşte alegerile presa vremi s-a axat pe comparaţia dintre vechile alegeri, cele dinainte de 1944 şi cele noi de după 1945.  

Interesante erau titlurile din ziare precum: „Ţara nouă. Legea nouă. Oameni noi. O viaţă nouă”, „Cum întâmpină teleormănenii 
alegerile” etc. De exemplu, în articolul „Alegerile” se specifica: „altă dată: sub brătieni şi manişti: stănoage-băutură-bătăuşi; capete 
sparte-funcţionari mutaţi; sate îmbolnăvite peste noapte de tifos. Azi sub guvernarea poporului: libertate-linişte-voie bună; fără a da iama în 
visteria statului; dar mai ales ducând munca de lămurire ca fiecare cetăţean să ştie de ce merge la vot”2. 

Atmosfera fostelor alegeri era creionată de acelaşi ziar cu orientări comuniste: „n-am uitat deloc stănoagele la barierele satelor şi 
oraşelor, construite din timp, cu bani grei ai cetăţenilor [...], pentru a opri sate întregi să vină la secţia de votare. Şi acum duhnesc de 
băutură agenţii puşi să rupă spinarea şi să spargă capetele cetăţenilor, care nu puteau fi de aceeaşi părere cu ei. Dădeau băutură să poată 
lua minţile, să corupă, osebit de alte ameninţări  împotriva funcţionarilor de toate categoriile...”3.  

Se impun câteva menţiuni: dacă înainte se opreau satele, sub comunişti pe motivul reducerii cheltuielilor cu votarea, secţiile erau foarte 
rare, se ajungea ca din 128 de comune rurale ale judeţului să existe mult sub jumătate, doar 46 secţii de votare; bătăuşii, înainte făceau parte 
din suporterii partidelor şi nu din autorităţile statului (primari, secretari, jandarmi, poliţişti etc.) iar aşa numita muncă de lămurire dusă de 
comunişti din om în om era mai mult o intimidare a populaţiei de către organele statului; în ce priveşte funcţionari acelaşi procedeu era 
folosit cu succes şi de comunişti. 

Ceea ce nu spuneau ziarele comuniste dar aflăm din documentele oficiale, era presiunea nemaipomenită pusă pe populaţia satelor şi 
oraşelor: adunări obligatorii în căminele culturale, mitinguri, serbări, care se ţineau spune presa vremii „cu mult entuziasm şi cu ordine 
desăvârşită”. Pentru a înţelege atmosfera creată de comunişti în jurul fiecărui eveniment, o modă impusă şi un şablon constant în cei 50 de 
ani cităm din Jurnalul scriitorului Gala Galaction: „cele trei zile ale congresului de la Ateneu (este vorba de unirea socialiştilor cu comunişti 
înainte de alegerile legislative pentru a merge împreună pe listele electorale sub semnul soarelui - Frontul Democraţiei Populare, n.n.) au 
împodobit Bucureştii cu mii de văluri roşii, cu mii de proclamaţii democratice şi cu zeci de mii de fotografii – pontifii comunişti – risipite la 
toate vitrinele. Mă copleşeşte şi mă oboseşte această reclamă furioasă. Lumea veche era mai discretă şi mai pudică. Pentru ce zbieratul 
acesta roşu de dimineaţă până seară? Pentru ce încăpăţânarea asta în evidenţă?”4. 

În timpul comunismului realităţile erau ascunse cu foarte mare grijă de autorităţi care se vedeau obligate la un exhibiţionism necunoscut 
în lumea satelor de până atunci. În acest sens, toate comunele judeţului Teleorman au fost obligate să organizeze manifestări înainte de 
alegeri cu trei zile, de sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, şi să trimită forurilor superioare detaliat ceea ce s-a organizat. Regimul va păstra 
o constantă, în cei 50 de ani, în a sabota marile sărbători creştineşti organizând în acelaşi timp petreceri, adunări şi manifestări populare.  

Prefectul judeţului Teleorman, Florian Creţeanu, primeşte după 25 martie o „dare de seamă” în care se exagerează numărul 
participanţilor cât şi atmosfera de la mitingurile electorale. Astfel, în comuna Liţa „s-a ţinut o frumoasă serbare culturală la care au luat 
parte peste 600 de locuitori” participând „tot satul bărbaţi şi femei”5. Şi pentru a arăta interesul acordat de ţărani noii constituţii „locuitorii 
într-o ordine desăvârşită au dat toată atenţia îndrumătorului cerând lămuriri la punctele mai neînţelese”, ceea ce nu însemna în realitate că 
aveau noţiuni de drept şi educaţie civică. 

Administraţia comunistă prin aşa numiţii „responsabili îndrumători”, în fapt informatori, raporta cele mai mici detalii. Aceştia erau 
trimişi cu zecile în fiecare comună, numărul lor oficial era de 30 pentru fiecare comună, în realitate el era cu mult mai mare, zelul lor nu 
cunoaşte margini şi nu au alt criteriu, decât slugărnicia. Informatorii menţionează în adresele lor: copii, care făceau cu var însemnele 
electorale liberale; elevi de liceu, care distribuiau manifeste sau rupeau manifeste; adulţi care îşi afirmau temerile privind viitorul: „vin 
americanii şi după 15 aprilie comuniştii aduc colhozul şi dacă nu vin americanii va fi vai şi amar de noi”.6 

(continuare în pag. 29) 
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Într-un Raport asupra campaniei electorale din 28 martie 1948, responsabilul Manea Marin enumera toate „metodele de lucru ale 
reacţiunii aplicate în campania electorală: 

- svonuri că în ziua alegerilor să nu iasă lumea la votare că vor veni avioane americane şi vor bombarda; 
- manifeste scrise de mână cu nu votaţi soarele că va goli hambarele, caz petrecut în comuna Pârlita, Plasa Roşiori; 
- la 1 aprilie va începe războiul, zvon din comuna Traian, Plasa Turnu-Măgurele; 
- s-a afişat portretul lui Antonescu din partea grupării Bejan, în comuna Tudor Vladimirescu, Plasa Salcia; 
- s-a afişat portretul fostului rege Mihai cu inscripţia Români aveţi răbdare în curând regele va veni înapoi, în comuna Atârnaţi”7. 
Măsurile luate sunt schiţate de pretorul Plăşii Turnu-Măgurele în situaţia adresată prefectului judeţului din 21 martie 1948: „vigilenţa 

noastră se impune să fie cât mai ascuţită şi să întărim punctele slabe, recurgând pentru unele cazuri la măsuri extreme”8. 
 Autorităţile comuniste nu glumeau în privinţa măsurile luate: 
- elevii au fost trimişi la legiunea de jandarmi; 
- delegaţii şi asistenţii liberali de la secţiile de votare au fost arestaţi abuziv; 
- opozanţilor li s-a impus „să nu mai lanseze zvonuri false şi să nu mai i-a parte până la alegeri din nici o aglomeraţie de locuitori”9. 
Autorităţile comuniste s-au comportat machiavelic cu delegaţii de la secţiile de votare, pentru ai elibera din arest, le-au cerut să se 

desolidarizeze de acţiunea liberală printr-o declaraţie sub proprie semnătură specificând următoarele: „am asistat tot timpul la exprimarea 
voturilor care au decurs în mod normal şi liber. Nu avem nici un fel de nemulţumire şi salutăm cu tot entuziasmul cele mai libere alegeri 
care s-au făcut. S-a lucrat cinstit şi în conformitate cu legea electorală”10. 

Alegerile au mobilizat toată lumea cu mic cu mare şi în mod special poliţia şi armata „încă din ziua de 26 martie 1948, gărzile militare 
însărcinate cu paza secţiilor de votare se găseau instalate în localităţile respective, 
la secţiile de votare iar rezervele militare create pentru cazuri de intervenţii grave 
se găseau dislocate în garnizoanele Turnu Măgurele, Roşiori de Vede, Alexandria 
şi Zimnicea”11. 

Ziua votării, 28 martie, se vroia de către comunişti o sărbătoare care să 
eclipseze sărbătorile religioase ale românilor. În acest sens toate primăriile au 
primit câte o notă telefonică prin care se cerea să se ia ultimele măsuri înainte de 
marele eveniment: „luaţi imediat măsuri şi pavoazaţi cu tablouri, afişe, manifeste 
şi covoare toate instituţiile din comuna d-vs. Abordaţi drapelul naţional şi pe cel al 
U.R.S.S. Totul să prezinte a sărbătoare. Locuitorii să fie duşi la secţiile de votare, 
în ordine, cu fanfare, drapele şi pancarde. Pentru femei se vor rechiziţiona 
camioane sau căruţe, care cu boi etc. Veţi lua măsuri ca femeile să voteze întâi şi 
în ordinea comunelor, începând cu cele mai îndepărtate”12. 

În judeţul Teleorman, alături de ţărani, transformaţi de regim în muncitori ai 
pământului, numărul 1 pe listele electorale era scriitorul Gala Galaction, 
caracterizat „muncitor cu mintea”. Născut în satul Dideşti, judeţul Teleorman, cu 
numele de Grigore Pişculescu (1879-1961), teolog, era în 1948 profesor la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti. 

În ziarul, Teleormanul Liber, din Turnu-Măgurele acesta era caracterizat în 
mod elogios, autorul articolului încadrându-l în categoria muncitorilor: „om cu 
multă şi temeinică pregătire cărturărească a dat preţioase lucrări gustate şi de 
intelectuali şi de omul cel simplu şi muncitor. În anii grei ai războiului hitlerist, 
casa lui Galaction a fost locul de unde omul umil, urgisit şi prigonit al acestor 
vremi, a găsit o vorbă cumpănită şi plină de mângâiere. Candidând pe lista nr.1 ca 
real reprezentant al muncitorilor cu mintea, ne mândrim cu omul şi cărturarul de 
înaltă preţuire că e fiu al judeţului nostru”.13  

Din amintirile scriitorului citim: „16 martie 1948 (marţi) - Ieri şi alaltăieri am 
fost în judeţul meu, Teleorman. Sunt candidat de deputat şi ar fi fost jignitor pentru 
conjudeţenii mei să-i las să mă voteze fără să binevoiesc să mă arăt printre ei. […] 
Am privit cu drag grâul înscăunat, arăturile proaspete şi salba satelor vlăscene 
tălăzuind pe vale şi pe deal. În catedrala din Alexandria am predicat, la Teatrul 
Popular am vorbit de două ori”14 şi „Sâmbătă, duminică, luni, marţi, adică 20, 21, 
22,23 martie le-am crestat pe răbojul electoral. Am fost a doua oară în judeţul 
Teleorman, am poposit şi am vorbit în Roşiori, în Balaci, în Turnu Măgurele. În 
Roşiori am slujit Sfânta Leturghie şi am predicat. După predică am urcat într-un balcon din strada principală, şi acolo, în faţa unei mulţimi 
foarte amestecate, am slăvit amintirile mele teleormănene, extraordinarele vremuri noi care m-au improvizat om politic şi pe mijlocitorii bunei 
înţelegeri dintre stat şi biserică (sic!) […] La Balaci, ca şi la Roşiori, am vorbit sub cerul liber copiilor de şcoală, doamnelor învăţătoare, 
organizatorilor democraţi şi câtorva zeci de ţărani impenetrabili, cu căciuli negre ţuguiete. Cred că apariţia mea, voiciunea cuvântului meu, 
tinereţea glasului (la un moşneag de 70 de ani) fac mai multă impresie decât ideile democratice pe care le propovăduiesc”.15 

Biroul Electoral al Prefecturii judeţului Teleorman, în urma alegerilor pentru Marea Adunare Naţională, face public rezultatele. Din cele 
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48 de secţii de votare din întregul judeţ, având un număr de 206770 alegători, au mers la votare 195414 alegători, un procent de 94,5%. S-a 
votat pe trei liste electorale: 

- lista nr. 1 cu semnul soarele, Frontul Democraţiei Populare, pentru care au votat un număr de 178532 alegători, un procent de 91,36%; 
- lista nr. 2, fără semn, cetăţenească, independentă, au votat 6356 alegători, un procent de 3,25%; 
- lista nr. 3, având semnul I, Partidul Liberal – aripa Bejan, au votat 7164 alegători, cu un procent 3,66%. Scriitorul Gala Galaction este 

şi el ales deputat în Marea Adunare Naţională, din partea teleormănenilor. 
Rezultatele oficiale din ţară, date publicităţii la 1 aprilie1948, au consemnat victoria zdrobitoare a Frontul Democraţiei Populare - 90,8 

% din voturile exprimate din cei 91 % alegători prezenţi la vot - care au „obţinut” 405 din cele 414 mandate, 7 mandate revenind Partidul 
Liberal - aripa Bejan şi 2 mandate Partidului Naţional Ţărănesc - aripa Lupu. În ciuda acestor aparenţe, monopolul politic al partidului unic  
era total deoarece aceste ultime două partide nu reprezentau o opoziţie reală, ci doar de propagandă, adevăraţii opozanţi fiind deja în spatele 
gratiilor, suportând regimul de exterminare al Gulagului românesc. Aceste „alegeri” au fost ultimele din perioada guvernării comuniştilor în 
care s-a mai permis prezenţa a două liste electorale. Ulterior, obsesia unanimităţii a înlăturat total această posibilitate. 

Poporul era reprezentat printr-un organ ales cu valoare de parlament, numit Marea Adunare Naţională, care avea o singură cameră 
numită “organul suprem al puterii de stat”16. Toate organismele nou create erau supuse, în realitate, autorităţii Partidului Comunist. Modelul 
pentru viaţa parlamentară din Republica Socialistă România era Constituţia sovietică din 1936 şi ea statua ca principiu fundamental 
„suveranitatea populară”. Această ordine a fost definită de Partidul Comunist şi consolidată de Securitate. 

Alegerile deputaţilor M.A.N. şi consfinţirea noului regim prin votarea primei Constituţii comuniste a Republicii Populare Române a 
lăsat să se întrevadă luările de poziţie ale populaţiei din primăvara anului 1948, urmând ca în vara aceluiaşi an ele să continue  mult mai 
concret sub forma nemulţumirilor legate de cotele obligatorii. 

Pentru ţărani cotele obligatorii predate în vară conturau spectrul foamei din iarnă. Pentru autorităţi aceste obligaţii făceau parte din lupta 
de clasă: „exploatatorii satelor folosesc toate mijloacele de la cele mai felurite zvonuri şi până la acţiuni criminale pentru sabotarea 
colectărilor pentru că ei îşi dădeau prea bine seama de însemnătatea ce au aceste colectări pentru dezvoltarea regimului(sic!)”.17 

În realitate, nu numai „clasa exploatatoare de la sate” era vinovată de rea-voinţă ci toţi ţărani care erau împotriva cotelor obligatorii. 
Teroarea comunistă căuta să canalizeze nemulţumirea populaţie sărace împotriva chiaburilor, denumire dată de regimul comunist ţăranilor 
înstăriţi. Populaţia şi-a arătat nemulţumirea faţă de acţiunile regimului comunist, dar pentru că teama era foarte mare ea a îmbrăcat forma 
manifestelor. Satele teleormănene cunosc astfel de opozanţi ai regimului rămaşi necunoscuţi contemporanilor, teama de a nu fi găsiţi şi 
închişi era prea mare. Aceste persoane capabile să întrevadă viitorul şi să lupte cu singurele metode aflate la îndemână – scrisul, ne arată 
nouă, celor de azi, că teleormăneni nu erau needucaţi sau lipsiţi de spirit civic şi de implicare politică. 

Nota informativă din data de 20 iulie 1948, comunica prefectului judeţului Teleorman următoarele: „în comuna Suhaia, Viişoara, 
Seaca, Traian, Ulmeni şi Moşteni în noaptea de 17-18 şi 18-19 s-au lansat înscrisuri de mână cu conţinut de instigare şi îndemn ca 
populaţia să nu iasă la căratul şi treieratul grânelor”.18 Informatorul trimite cu această ocazie şi o copie după înscrisul găsit afişat în 
comuna Seaca, judeţul Teleorman, care îndemna lumea la revoltă şi opunere: 

 

„Atenţie fraţi plugari! 
 Nu căraţi grâul! 
 Nu treieraţi!  
 Grâul este al nostru nu al hoţilor! 
Aşteptaţi până la 25 iulie a. c. ziua libertăţii. 
Gândiţi-vă la noi şi la copii noştri care rămân muritori de foame! 
 Vă vor blestema!”.19 
 

Manifestele au continuat în toată vara anului 1948 şi ceea ce este relevant ele sunt bine elaborate, având în vedere problemele societăţii 
româneşti de la cele politice, sociale şi cu maximă acuitate cele economice.  

Redăm mai jos un manifest aruncat din tren în gara Salcia în data de 2 august 1948, care aducea în discuţie pierderea libertăţii, credinţei, 
trăgând semnale de alarmă în ce priveşte viitorul neamului românesc şi încercările noilor guvernanţi de bolşevizare a românilor, lansând 
ideea că Partidul Comunist aflat la conducere nu putea avea viitor: 

 

„ROMÂNI 
 De pretutindeni ne-au năvălit străini cu care trădătorii de neam şi de patrie şi-au dat mâna: 
 Spre a întrona tirania! 
 Spre a ne fura libertatea, cinstea şi credinţa strămoşească! 
 Spre a ne schingiui adevărul şi dreptatea întronând minciuna. 
Spre a ne fura până şi pâinea noastră şi a copiilor noştri, conduşi astăzi spre rătăciri prin şcoli! 
Şi mâine spre a ne fura avutul şi a ne îndruma în colhoz spre Rusia bolşevizată! 
Români: nu vă pierdeţi credinţa şi nici speranţa, în venirea unor vremi mai bune şi pentru noi, dar până atunci, 
 Păstraţi-vă avutul strămoşesc! 
 Păstraţi-vă avutul sufletesc! 
 Păstraţi-vă avutul material cu toată dârzenia de Români, dornici de libertate şi credinţă în care să nu pătrundă nici o undă de 

îndoială a zilelor dorite şi nici un grăunte din ideea celor fără patrie şi Dumnezeu al căror sfârşit se aproprie în curând! 
 Cu Dumnezeu înainte!”20 
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Manifestele sunt bine elaborate din punct de vedere gramatical, lingvistic şi au impact prin temele prezentate şi prin referinţele la 
problemele societăţii româneşti. 

Altfel vedeau autorităţile comuniste rezolvarea predării cotelor şi, în fapt, toate problemele societăţii româneşti. În „raportul de 
activitate” din 10 martie 1948, secretarul judeţean Stresin găsea rezolvarea: „numai cinci chiaburi din fiecare sat daţi la sabotaj şi arestaţi 
iar face pe ceilalţi să dea la colectare cota, şi le-ar pieri pofta la mulţi de a nu se mai supune colectărilor şi de a se mai agita”.21 Arestările 
persoanelor care s-au opus regimului va fi o constantă a politicii comuniste, în fapt, metoda va fi atu-ul Siguranţei şi mai târziu al 
Securităţii.22 

Alegerile parlamentare din primăvara anului 1948 şi votarea primei Constituţii comuniste schimba radical viaţa politică a României cu 
repercusiuni în viaţa socială, Marea Adunare Naţională va legaliza într-un an cele mai fierbinţi legi. Românii intraseră în perioada terorii 
crunte şi luările de poziţie vor fi rapid anihilate de autorităţile comuniste, de ele istoricii aflând târziu după cercetarea documentelor din 
fondurile Partidului Muncitoresc Român şi a Comitetelor Judeţene. Citirea acestor manifeste arată poziţia populaţiei satelor vizavi de 
schimbările din societatea românească petrecute în mult discutatul şi tumultosul an 1948, primul an republican. 

 

Steluţa Pătraşcu 
 

Note 
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CLACA  ŞI  ŞEZĂTOAREA  CA  OBICEIURI  DE  ÎNTRAJUTORARE  ÎN  MUNCĂ 
 

Claca şi şezătoarea sunt cunoscute ca fiind principalele forme de 
întrajutorare în muncă cu caracter tradiţional. Claca însemna depunerea 
unei munci de către o grupă a comunităţii în folosul unuia dintre 
membrii ei, iar şezătoarea era o reuniune în cadrul căreia fiecare 
lucrează, într-un cadru colectiv, pentru propriul său folos. 

Claca a fost şi încă este o formă de muncă în comun, gratuită, 
făcută în folosul „stăpânului clăcii” (denumirea tradiţională a 
gospodarului pentru care se prestează claca), care „omeneşte”, în 
schimb, în chipul cel mai ales, pe participanţi. Principalul avantaj al 
acesteia este terminarea într-un timp mai scurt a muncii respective. Se 
cunosc mai multe tipuri de clacă: 

- claca la notabilităţile satului ( preot, primar, notar, etc.) care avea 
un caracter cvasiobligatoriu; 

- claca între neamuri, la care participau rudele; 
- claca pe sexe (de exemplu claca femeilor) se restrânge la 

activităţi care reclamau o anumită specializare; 
- claca pe grupe de vârstă ( la claca femeilor puteau veni şi fete) 
- claca la femeile văduve sau la bătrâni, este un fel de 

materializare a „asistenţei sociale” a comunităţilor; 
- claca mixtă, la care participau cele mai diverse categorii de sex şi 

vârstă, aceasta s-a impus tot mai mult, nu numai ca amploare ci şi ca 
pondere culturală; 

- claca întregului sat: o prestaţie ocazională la lucrările de interes 
public (întreţinerea drumurilor, a pădurilor, a păşunilor, etc.) la care 
avea datoria de a participa întreaga colectivitate a satului;  

La aceste clăci pe lângă lucrul propriu-zis se cânta, se dansa, se 
povestea. Clăcile aveau nu numai un caracter productiv, ci şi unul 
formativ-educativ în ceea ce priveşte transmiterea deprinderilor şi 
cunoştinţelor de muncă, normelor etnice şi sociale. În ,,Chestionarul 
juridic” iniţiat de B. P. Haşdeu s-au dat răspunsuri referitoare la această 
formă de întrajutorare în muncă referitoare la perioada sfârşitului 
secolului al XIX-lea. Astfel se cunosc pentru acea perioadă clăcile de 
seară, care aveau loc la tors, la scărmănat lâna şi la curăţat de porumb, 
la care, de regulă gazda chema lăutari şi se făcea joc.  Dintre clăcile de 
zi  sunt menţionate muncile la secerat, făcutul de vălătuci şi lipitul 
casei, arat, praşilă, etc. De obicei aveau loc în zilele de sărbătoare, când 
se putea aduna mai multă lume, iar lucrul alterna şi se termina  cu joc. 
Aici mai trebuie menţionate clăcile la arat care se făceau mai ales 
pentru femeile văduve sau pentru cei mai săraci care nu aveau plug sau 
vite şi clăcile pentru făcutul casei.  

Claca de tors: avea loc toamna şi iarna, fie în casă, fie la o 
răspântie de drumuri. Erau însoţite de aprinderea unor focuri (se mai 
numeau „la focuri”). La aceasta lucrau femei dar veneau şi flăcăi. 
Repertoriul de cântece şi poveşti era deosebit de bogat. Gazda era 
datoare să-i îmbie pe cei ce lucrau cu mâncăruri simple şi sau băutură. 
O formă derivată este claca la tors la casele fetelor care îşi pregăteau 
zestrea. Uneori acestea se terminau cu joc. 

Clăcile la seceriş era una dintre cele mai ample forme de 
întrajutorare în muncă, cu bogat repertoriu de obiceiuri şi folcloric. În 
cadrul lor se dezvoltă obiceiurile de recoltare. Acestea s-au transformat 
în adevărate sărbători ale muncii, având o structură deosebit de 
complexă şi cu mare putere de adaptare. Toţi cei care lucrau erau 
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare iar deplasarea la câmp, munca şi 
întoarcerea în sat, se făceau în cântecul lăutarilor.  

Şezătoarea, avea valenţe nu numai pe plan productiv 
(întrajutorare, învăţare şi perfecţionare de deprinderi şi cunoştinţe de 
muncă) dar şi cultural (cadru de circulaţie şi creaţie folclorică, 
cunoaştere, mai ales de către tineret a conţinutului şi importanţei unor 

datini şi obiceiuri) sau social (însuşirea unor norme de viaţă 
comunitară). Constituie un prilej de activitate a conştiinţei colective, 
moment de creare şi de transmitere a tradiţiei, în general, şi a tradiţiilor 
de muncă, în special. Şezătoarea reprezenta în primul rând o reuniune 
de muncă în care fiecare participant lucra pentru sine însuşi. El urmărea 
ca plăcerea muncii să fie sensibilizată artistic. Se considera că munca 
îndeplinită în grup este mai spornică. Oamenii veneau la şezători pentru 
a afla lucruri noi ce se petreceau în sat, iar uneori avea şi o motivaţie 
economică ce ţinea de condiţiile grele de viaţă ale ţărănimii: „dacă 
facem şezătoare mai economisim gazul, focul etc.” Şezătorile începeau 
de cu toamna şi se ţineau până în primăvară, se numeau în diferite 
feluri: „furcă”, „torcărie”, „opaiţ”, „la focuri” (când se face afară), etc. 
Se ţineau în fiecare seară la altcineva şi participau femeile, fetele, iar 
bărbaţii ocazional; prezenţa feciorilor este sistematică, existând o 
preocupare constantă a fiecărei fete de a aduce câte un fecior în vederea 
căsătoriei. În unele părţi se dă de veste unde se va desfăşura şezătoarea 
ca să nu fie altele în sat în aceeaşi seară. Din răspunsurile date la 
chestionarele lui B. P. Haşdeu  menţionate mai sus, reiese (informaţii 
provenite din numeroase zone ale ţării) că la şezătorile la care participau 
fete şi feciori adunaţi la câte o casă, începeau seara şi durau până către 
miezul nopţii, începând de cu toamnă până iarna târziu. Alături de fetele 
care lucrează fiecare pentru sine, mai ales la tors cânepă şi lână, flăcăii 
lucrau la curăţatul porumbului, mazării etc. De cele mai multe ori flăcăii 
nu lucrau, ei cântau din diferite instrumente, spuneau poveşti, snoave, 
basme sau glumeau cu fetele. Aveau loc şi unele practici magice, legate 
de aflarea ,,ursitului”. Cine venea fără să-şi aducă de lucru, doar pentru 
distracţie, era ironizat. 

La şezătoare participând de regulă şi flăcăi, nu de puţine ori fetele 
îşi alegeau câte un băiat care venea în şezători iar toamna următoare 
acest lucru se concretiza cu o căsătorie. De aceea se poate vorbi şi de 
funcţia premaritală a şezătorilor. 

Şezătoare era o tovărăşie de muncă dar şi de petrecere, după cum 
reiese din lucrarea ,,Datini şi muncă”, autor Apostol D. Culea, etnograf 
care a studiat obiceiurile de muncă la începutul secolului al XX-lea. 
După părerea acestuia, şezătoarea avea şi o funcţie mai puţin 
aprofunadată, aceea de ,,tribunal sătesc”, unde se formulează unele 
judecăţi obşteşti ale satului, se iau hotărâri şi se pun la cale unele treburi 
de interes general: ,,Gura lumii... gura satului este gura şezătoarei”. 
Etnograful A. D. Culea reproduce şi unele piese ale repertoriului 
folcloric de şezătoare, fără a preciza însă provenienţa: ,,Floricică trei 
lăstare,/ De-ar veni toamna mai tare,/ Să-mi iau sumanu-n spinare,/ Să 
mă duc la şezătoare,/ Un-s-adună mic cu mare,/ Să le spun de-o 
ghicitoare, / Câte-n lună şi-n soare...” 

Şezătoarea îşi are originea în obiceiurile de muncă, dar cu timpul 
şi-a asumat şi alte funcţii, arătate mai sus, alături de caracterul de 
manifestare cultural-artistică.  

Considerăm important ca tinerii de astăzi să cunoască aceste 
lucruri, întrucât astfel de obiceiuri sunt întâlnite din ce în ce mai rar în 
lumea satelor. De aceea, muzeul nostru a organizat în câteva rânduri 
manifestarea ,,Şezătoarea de altădată”, la care au participat tineri din 
diferite grupe de vârstă: de la şcolari de clasa a IV-a, la liceeni. 
 

Luminiţa Gheorghe 
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SCHIMBĂRI  MAJORE  ÎN  CICLUL  DE  DEZVOLTARE  LA  POMUL  FRUCTIFER   

MĂRUL  DE  LIVADĂ  (MALUS PUMILA) 

 
În cursul anului calendaristic 2017 s-a constatat o creştere 

accentuată a temperaturii, cu mult 
peste valorile medii caracteristice 
zonei.  

S-a mai constatat şi o înmulţire, 
fără precedent, a insectelor fitofage 
din grupul omizilor. În aceste condiţii 
vitrege care au survenit, frunzele 
mărului de livadă au căpătat 
prea din timp un aspect 
tomnatic datorită îngălbenirii, 
mare parte dintre ele fiind chiar 
devorate de omizile apărute 
ceea ce a condus la căderea lor.  

În felul acesta dezvoltarea 
normală s-a întrerupt. Spre 
surprinderea mea dar şi a 
vecinilor, spre sfârşitul lunii 

septembrie, merii au suportat o a doua perioadă de înflorire oferind 
un aspect primăvăratic. 

În lunile următoare apar fructele 
care, datorită menţinerii ridicate a 
temperaturii, continuă să crească şi să 
se dezvolte. Ele s-au menţinut chiar şi 
în prima parte a lunii ianuarie, dovadă 
aspectul oferit de fotografia făcută 
chiar în ziua de 6 ianuarie 2018, de 
Bobotează, o zi frumoasă însorită cum 
nu s-a mai întâlnit. 

Această fotografie surprinde 
aspectul merilor din curtea vecinei 
noastre, Emilia Radu. 
Sigur că fructele şi-au întrerupt 
dezvoltarea şi au căzut, temperatura 
devenind variabilă. 

 
 
 
 
 

O  SPECIE  NOUĂ  DE  PLANTE  APĂRUTĂ  ÎNTR-UN  AREAL 

ÎN  CARE  NU  A  MAI  EXISTAT 

 
Planta la care mă voi referi în cele ce urmează am semnalat-o 

în urmă cu 10 ani pe terenul agricol al proprietăţii private 
intravilane printre celelalte plante cultivate 
sau buruieni mai vechi, specifice acestui 
areal: părul şi grajniţa. 

Studierea acestei plante a fost 
direcţionată spre cunoaşterea şi ilustrarea 
însuşirilor ei morfologice ale organelor 
vegetative: rădăcină, tulpină, frunze şi flori 
ca organe ale înmulţirii sexuate, iar pe de altă 
parte, spre determinarea denumirii ei 
populare şi a celei binare în limba latină. 

Primele observaţii asupra plantei 
(buruiană) au evidenţiat faptul că este o 
plantă ierboasă de mici dimensiuni, prezintă 
o rădăcină pivotantă şi flori de culoare 
galbenă pusă în valoare de cele 5 petale care 
îi conferă un aspect plăcut. 

Fructele ei sunt reprezentate de mici 
capsule înguste şi alungite cu orientare pe 
verticală şi care, la maturitate, în luna iulie, 
din cauza căldurii excesive, crapă prin 
fenomenul de plesnire când sunt eliberate 
seminţele care sunt catapultate în toate 
direcţiile, cele ajunse pe sol, prin încolţire, vor da naştere la noi 
indivizi. Procesul acesta numit diseminare este avantajant pentru 
buruiană ajutând-o să se răspândească cu mare viteză. 

Efectuarea acestui studio a presupus instalarea unei mese 
speciale de lucru în parcul din grădina casei pe care au fost aşezate 

mai multe ghivece cu pământ întreţinut umed 
şi care să capteze seminţele catapultate. 
Interesant este şi faptul că în timpul plesnirii 
şi diseminării fructelor sunt emise şi unele 
sunete uşor perceptibile.  

Procesul de observaţie s-a desfăşurat 
anevoios. El presupunând o atenţie 
minuţioasă şi o grijă deosebită pentru udarea 
zilnică a ghivecelor care să favorizeze 
încolţirea noilor plante. 

În final, pentru a-i determina aflarea 
denumirii corecte (populare şi ştiinţifice) am 
purtat discuţii cu alţi colegi, profesori de 
biologie, ingineri agronomi şi specialişti în 
altă calificare în domeniu. 

Am studiat în paralel şi cartea „Flora 
mică ilustrată a României” pentru încadrarea 
corectă a plantei studiate în sistematica 
regnului vegetal pe care o redau mai jos: 

Specia Oxalis Coniculata (Măcrişul) 
Familia Oxaliacene, cls. Magnoliatae 
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prof. de biologie (pensionar) 
 

Ştefan Drăgana, Alexandria 
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AGENDA  CULTURALĂ  IULIE – DECEMBRIE  2018 
 

A doua jumătate a acestui an va continua cu realizarea proiectelor culturale pe care Muzeul Judeţean Teleorman şi le-a stabilit. Acestea 
se vor desfăşura după următorul calendar : 

 
 
EXPOZIŢII TEMPORARE 
- Personalitatea lui Gh. Vartic în sculptură şi corespondenţă, expoziţie de artă şi memorialistică ce va trata personalitatea sculptorului – 

26 iulie-27 august; 
- „Anotimpuri” – expoziţie fotografică itinerantă realizată de grupul de promovare a fotografiei de amatori şi profesionişti „La Conacul 

Fotografilor” - 31 august-21 septembrie; 
- Colecţii şi Colecţionari, expoziţie dedicată colecţionarilor şi colecţiilor lor în cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului”, 

ediţia a VII-a – 28 septembrie-26 octombrie; 
- România şi Războiul de Întregire. 1918 Anul Întregirii Naţiunii, expoziţie organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 

Arhivelor Naţionale – 5 noiembrie 2018-22 februarie 2019.  
 
CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
Ciclul expoziţional, ajuns la al unsprezecelea an de desfăşurare, va continua în perioada iulie-decembrie, inclusiv cu desfăşurarea 

concursului Vino la muzeu şi câştigă. 
 
PROGRAMELE „MUZEUL - SURSĂ DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE” ŞI „MUZEUL… TE VIZITEAZĂ” 
- Monumente istorice din Teleorman , octombrie  
- Roadele toamnei , octombrie  
- Arheologie experimentală,  octombrie  
- Spitalul de la Poroschia – un act de binefacere al Haritinei Gigârtu,  noiembrie  
- Omul şi lumea animală în preistorie, septembrie 
- Sf. Nicolae, bucuria copiilor,  decembrie  
- Tradiţii şi obiceiuri de sărbătoarea Crăciunului, decembrie  
 
SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
- 25 de ani de cercetări arheologice la Vităneşti (1993-2018) – septembrie 
- Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor 

Naţionale  - 4, 5 octombrie 
 
ŞCOALA DE VARĂ 
Proiect educaţional ce va cuprinde o serie de ateliere educative pentru elevi – 21-28 august. 
 
PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman: Zilele Municipiului Alexandria, Zilele Europene ale Patrimoniului, Ziua 

Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Târgul Colecţionarilor, ediţia a VI-a, în cadrul proiectului Octombrie - Luna Colecţionarului – 
octombrie 2018. 

 
PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN 
A VII-a ediţie a premiilor Muzeului Judeţean Teleorman, instituite în anul 2012, vor fi decernate, în ziua de 14 decembrie: 
- Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică  
- Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică. 

Corina Iordan 
 

CE  VA  URMA ? 

Important !  Detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2018, 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 
 

Este prima vizită la muzeu. Mi-a plăcut epoca de piatră şi portul popular. 
Croitoru Lavinia, 23. 01. 2018 

*  *  * 
Mie mi-a plăcut tot ce am văzut cum era pe timpuri, cum se îmbrăcau femeile, mi-a plăcut tare mult. 

 

Maria, Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare 
*  *  * 

Vizitând muzeul am rămas plăcut impresionată mai ales de costumele populare pe care aş vrea să le văd expuse în număr mai mare (de ziua Iei). 
 

Păun Mihaela, 9.03.2018 
*  *  * 

Exponatele, în opinia mea, sunt ca nişte izvoare istorice care stârnesc emoţii şi sentimente nostalgice. 
 

*  *  * 
Noi, elevii Şcolii Gimnaziale „Anghel Manolache” Scrioaştea, încântaţi de vizita făcută Muzeului Judeţean Teleorman am rămas 

profund impresionaţi de ceea ce am văzut aici. Vă mulţumim pentru pasiunea şi dăruirea de care daţi dovadă pentru a păstra comorile 
neamului. Cu respect! 

Tumlea Delia, Cioacă Victor, Cună Andreea 
*  *  * 

 

Un moment de spiritualitate în Postul Sf. Paşti. Doi tineri talentaţi, dl. Marius Nistor şi dl. Marian Crângaşu ne-au încântat cu creaţiile 
lor pline de culoare. 

Prof. Pârvan, 29 martie 2018 
*  *  * 

 

Ne-au plăcut foarte mult picturile şi icoanele care transmiteau emoţie, melancolie şi culoare şi dorinţa de a le vedea în realitate. 
 

Cls. a VI-a B, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” 
 

*  *  * 
Noi suntem elevii clasei întâia de la Şcoala Gimnazială nr. 6 Alexandria. Suntem foarte bucuroşi că am văzut lucruri foarte interesante. 

 

Sara 
*  *  * 

Thank you very much for all your enthousiasm! Greetings from Holland 
 

*  *  * 
It was very much fun and incredibly interesting!  Ik vand het leuk!  Kisses from Holland 

 

*  *  * 
Mi-a făcut mare plăcere să vizitez muzeul, cu atât mai mult cu cât multe exponate mi-au adus aminte de lucruri pe care le-am cunoscut 

şi chiar le-am folosit (perioada de după 1950). Mulţumesc şi ghidului cu această ocazie. 
 

*  *  * 
Muzeul mi-a plăcut să-mi aduc aminte de cum erau odată vremurile şi cum au trăit străbunicii noştri. Am învăţat multe dar m-am distrat. 

 

*  *  * 
O impresie şi o amintire de neuitat tot, îmbogăţirea culturii generale şi a sufletului… Mulţumim pentru acceptul de a vizita muzeul! 

Felicitări persoanelor care se ocupă de trăinicia acestui muzeu. 
*  *  * 

Tinerii din Italia (Bergamo) au rămas uimiţi de muzeul din Alexandria. Nota 10 
 

*  *  * 
Ieri am petrecut ceva vreme în muzeu, tot n-am reuşit să văd tot şi pe îndelete. Musai voi reveni. Aveţi colecţii bogate şi foarte bine puse 

în valoare prin expunere. Nu pot decât să laud eforturile echipei care se ocupă de trecutul care, din fericire, are unde să se retragă şi să fie 
păstrat întru aducere aminte. Felicitări! 

*  *  * 
Mi-a plăcut foarte mult acest muzeu. Am fost impresionată de tot ceea ce am observat înăuntru. M-a impresionat că am putut vedea 

lucruri din satul Târnava, deoarece bunicii mei sunt de aici, iar eu vin destul de des. 
Ana-Maria 

*  *  * 
 

Nouă ni s-a părut a fi un muzeu interesant şi foarte bine organizat, cu personal foarte amabil. Mulţumim, 
 

Adina şi Cristi, Bucureşti 

PĂREREA  DUMNEAVOASTRĂ  CONTEAZĂ 
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Vizita la muzeu a fost foarte interesantă, plină de emoţie, lucruri învăţate care nu vor fi uitate! Am vrea să mai participăm la asemenea 

evenimente. La mulţi ani, România! 
Fam. Mardale 

*  *  * 
 

Mulţumim pentru prezentare. Găsim ceva nou de fiecare dată. Felicitări. 
Adriana & Costel Dimancea 

*  *  * 
Vizita a fost foarte frumoasă şi am văzut lucruri importante şi vechi, tradiţionale din judeţ. 

Barbu Daniela, 19.05.2018 
 

*  *  * 
Prezenţa aici îmi creează emoţie şi-mi va lăsa amintiri. Cele mai frumoase colecţii sunt cele de amintiri. Felicitări pentru organizare. 

La mulţi ani, România! 
*  *  * 

În marasmul cultural actual, expoziţiile muzeului sunt oaze de aducere aminte şi de speranţă că trecutul nu va fi uitat. 
19.05.2018 

 

*  *  * 
M-am regăsit în istoria prezentată de către acest muzeu. Am vârstă în curând mă îndrept dacă îmi este îngăduit, 89 de ani. Am regăsit 

aici parte din copilăria, tinereţea şi practic firul istoric al vieţii mele. La mulţi ani, România! 
P.S. Vă mulţumesc că m-aţi ajutat să îmi regăsesc identitatea! 

 

*  *  * 
Mă bucur că am vizitat o instituţie atât de frumoasă, despre care, spre ruşinea mea nu am ştiut. Datorită colegei mele, Purcărea 

Cristiana, profesor de educaţie plastică, care a avut geniala idee să susţinem activitatea de Cerc Pedagogic al profesorilor de Educaţi 
Plastică, am vizitat minunatele exponate aflate aici. Îi felicit pe oamenii minunaţi care se ocupă cu acest muzeu! 

 

Prof. Pătraşcu Silvia, 21.05.2018 
 

*  *  * 
Mulţumesc! Vă mulţumesc pentru munca de care daţi dovadă şi pentru efortul depus, pentru păstrarea istoriei noastre şi pentru 

încercarea de a transmite generaţiilor filele istorie noastre. 
Bucă Maria Carmen 

*  *  * 
Mulţumim pentru găzduirea cercului pedagogic al artelor plastice din judeţul nostru în acest an important pentru români, anul 

Centenarului Marii Uniri. Expoziţia tematică „Centenarul văzut de copii” a fost posibilă dată fiind implicarea elevilor şcolilor gimnaziale 
„Ştefan cel Mare” şi „Mihai Viteazul” din Alexandria, cu mare entuziasm, motivaţi şi de ideea că „nu vor mai prinde o altă sută de ani” de 
la Unirea cea Mare… Profesorii de arte plastice, puţini la număr, din judeţul nostru, au fost încântaţi de expoziţiile temporare şi cele 
permanente, unii fiind pentru prima dată în vizită aici. Munca depusă de un colectiv creativ şi unit ca al dumneavoastră s-a reflectat şi în 
imaginile surprinse de noi şi foarte apreciate. Dat fiind că azi, 21 mai, este sărbătoare sfântă, creştină, Sf. „Constantin şi Elena”, urăm „La 
mulţi ani!” celor cu nume sfinte! 

 

Prof. Educaţie Plastică, Purcărea Cristiana-Mihaela, responsabil de Cerc Pedagogic „Arte Plastice” 
 

*  *  * 
Trecutul arată diferenţa dintre valoare şi nimicnicie, dintre veşnicie şi neant. Cinste celor care prezintă aceste valori!  

19.06.2018 
*  *  * 

Un muzeu de nota 10! Mai venim cu multă plăcere şi cu mult interes. 
Mihai Cerchez 

 
 

La realizarea acestui număr a mai contribuit: Ştefan Drăgana 
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