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36 de evenimente (simpozioane, expoziţii, manifestări, lansări de publicaţii etc.) au convins şi au adus în sălile Muzeului Judeţean 
Teleorman, în primele şase luni ale acestui an, nu mai puţin de 1397 de vizitatori precum şi 4963 de prieteni virtuali care au „vizitat” şi 
„apreciat” pagina de Facebook a instituţiei noastre. 

 

*  *  * 
 

Cum ne-am obişnuit publicul de doisprezece ani încoace, şi 
anul 2019 a debutat la muzeu cu Retrospectiva Exponatului 
Lunii. Ciclul „Exponatul Lunii” a continuat în anul 2019 
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 instituţiei următoarele obiecte: Catrinţa, 
Fructieră din metal, Icoana pe lemn „Răstignirea lui Hristos”, 
Sapă romană şi Ia teleormăneană. 
 

           
 

           
 

Exponatului Lunii i s-au adăugat şi alte opt expoziţii temporare, 
organizate sau găzduite de Muzeul Judeţean 
Teleorman şi instituţii colaboratoare: 

- Eternul Eminescu, miniexpoziţie cu cărţi 
poştale ilustrate şi plicuri filatelice aparţinând 
colecţionarilor prof. Gheorghe Chircu şi ec. 
Ion Crantea, 15-31 ianuarie; 

- 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); 

- Plaiuri teleormănene, expoziţie de pictură cu lucrări semnate 
de Marian Crângaşu şi Marius Nistor, 22 martie-25 aprilie 
(amănunte în pag. 5); 

- Primăvara în sărbătoare – miniexpoziţie realizată de elevii 
Şcolii Gimnaziale Drăgăneşti Vlaşca, 22-
30 aprilie; 

- Judeţul Teleorman – Repere 
arheologice şi istorice – expoziţie realizată 
în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman 
al Arhivelor Naţionale în Holul principal al 
Consiliului Judeţean Teleorman, 10-13 mai 
(amănunte în pag. 9, 10); 

- Cave Canem, expoziţie organizată în 
colaborare cu Muzeul Judeţean Argeş, 16 

mai-14 iunie (amănunte în pag. 6); 

- Realitate adaptivă, expoziţie de pictură cu lucrări aparţinând 
pictorului Svetlozar Nedev din Stara Zagora, Bulgaria, 21 iunie- 
22 iulie; 

- Ii teleormănene, expoziţie de ii şi costume populare femeieşti 
de sărbătoare aparţinând doamnelor Lidia Vişan şi Mihaela 
Meleru, membre ale Şezătorii Alexandria, 24 iunie-30 august 
(amănunte în pag. 11). 

Manifestările organizate în cadrul programului educaţional 
Muzeul - sursă de cultură şi educaţie şi proiectului Muzeul… te 
vizitează au continuat şi în acest an. În primele şase luni ale lui 
2019 au fost organizate şi s-au derulat opt asemenea evenimente: 

- „Mica Unire”, un pas spre Marea Unire, 22 ianuarie; 
- 100 de ani de la naşterea scriitorului Ioan Ianolide, Şcoala 

Gimnazială nr. 1 Dobroteşti, 28 ianuarie; 
- Cucerirea Budapestei – 1919, 15 februarie; 
- 9 Martie – Ziua Mucenicilor, Şcoala Gimnazială Mârzăneşti, 

6 martie; 
 

           
 

- Datini şi tradiţii de Paşti, 17 aprilie; 
- 12 mai 1834 – piatra de temelie a oraşului Alexandria,        

9 şi 15 mai (amănunte în pag. 12); 
- Rebeliunea legionară în judeţul Teleorman – ianuarie 1941, 

Şcoala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea, 30 mai 
(amănunte în pag. 12); 

- Sărbătorile verii în cultura populară, Şcoala Gimnazială 
Tătărăştii de Sus, 11 iunie (amănunte în pag. 13). 
 

           
 

Celor opt manifestări derulate în cadrul celor două programe  şi 
proiecte educaţionale li se adaugă şi cinci simpozioane şi o 
dezbatere ce au marcat, ca de fiecare dată, atât evenimente istorice 
cât şi personalitatea unor oameni care au făcut istorie în părţile 
locului: 

- 160 de ani de la Unirea Ţării Româneşti cu Moldova,       
23 ianuarie ; 

- 140 de ani de la naşterea scriitorului Gala Galaction,       
16 aprilie; 
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- Monumente istorice din judeţul Teleorman - bisericile de 

lemn, 18 aprilie; 
- Proclamarea Independenţei României, 8 mai; 
- 155 de ani de la prima Reformă Agrară, 5 iunie (amănunte în 

pag. 13); 
- Nicolae Bălcescu – 200 de ani de la naştere, 7 iunie. 
 

           
 

Un eveniment deosebit derulat de instituţia noastră în prima 
parte a lunii iunie l-a constituit Colocviul „Omul şi lumea animală 
în preistorie”. Manifestarea, organizată în colaborare cu Institutul 
de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, a venit să completeze o 
serie de informaţii despre relaţia dintre omul preistoric şi animale, 
cu precădere câinele, prezentate vizitatorilor prin intermediul 
expoziţiei temporare Cave Canem (amănunte în pag. 7). 

 
 
 
 
 

*  *  * 
În perioada ianuarie-iunie, muzeul a organizat şi patru 

manifestări de tipul Ziua Porţilor Deschise, pe data de 15 ianuarie 
- cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, pe data de 22 februarie - cu 
ocazia Zilei de Dragobete, de 1 iunie - de Ziua Internaţională a 
Copiilor şi în data de 24 iunie - de Ziua Universală a Iei 
Româneşti, zile în care cei interesaţi au putut vizita gratuit 
expoziţiile permanente şi temporare. 

De asemenea, în data de 12 aprilie, Muzeul judeţean 
Teleorman a organizat şi o prezentare de carte. Este vorba despre 
Monografia comunei Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman 
(satele Tătărăştii de Sus, Udupu şi Dobreni). Lucrarea este 
semnată de teleormănenii Ion Pecie – „fiu al satului” Tătărăşti – 
şi profesorul Cătălin Ionuţ Florea şi a apărut în anul 2018, an în 
care s-au împlinit 480 de ani de atestare documentară a localităţii 
Tătărăşti. 

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 18 mai, 
între orele 17.00-24.00, sub genericul În ceas de noapte la muzeu 
(amănunte în pag. 8). 

 

Corina Iordan 
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MĂRŢIŞOARE  PENTRU  MAME 
 

Pentru al şaptelea 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 joi, 28 februarie 2019, 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 de la Şcoala „Ştefan cel Mare” Alexandria, Şcoala „Mihai Viteazul” 
Alexandria, Şcoala Gimnazială nr. 1 Lunca, Şcoala Gimnazială nr. 2 Prundu, Şcoala 
Gimnazială nr. 1 Orbeasca de Sus, Şcoala Gimnazială Vârtoape, Şcoala Gimnazială nr. 6 
Alexandria, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mârzăneşti, Şcoala Gimnazială nr. 1 Dobroteşti, Şcoala 
Gimnazială „Alexandru Bădăuţă” Zâmbreasca, Şcoala Gimnazială Măgura, Grădiniţa nr. 6 
Alexandria, Grădiniţa nr. 10 Alexandria, Grădiniţa nr. 1 Lunca, Grădiniţa nr. 2 Prundu, 
Grădiniţa nr.1 Orbeasca de Sus, Grădiniţa nr. 3 Roşiorii de Vede, Şcoala Gimnazială 
„Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede, Şcoala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu, 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria şi 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 15 martie 2019 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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PLAIURI  TELEORMĂNENE 
 

Expoziţia de pictură Plaiuri teleormănene prezentată publicului în perioada 22 martie – 25 aprilie la Muzeul Judeţean Teleorman a 
avut ca protagonişti pe artiştii plastici Marian Crângaşu şi Marius Nistor, amândoi alexăndreni de origine. 

Ideea prezentată în cadrul expoziţiei a fost de a face cunoscut judeţul Teleorman prin 
ochi de artist. Frumuseţea satelor teleormănene cu casele ascunse de copaci şi străjuite de 
drumuri şi bălţi, a lanurilor de grâu în care se regăsesc pierdute floarea soarelui, flori de maci 
de un roşu purpuriu, copaci singuri înfruntând intemperiile verilor aride şi a iernilor viscolite, 
ape curgând meandrat ca gândurile omului, lanuri de rapiţă de un galben strălucitor ca 
soarele verilor din câmpie, toate şi-au găsit sub penelul sensibil şi profund al pictorului 
Marius Nistor o prezentare de o frumuseţe unică. 

Pentru prezentarea oraşul Alexandria şi a împrejurimilor acestuia artistul plastic Marian 
Crângaşu a optat pentru o viziune diferită, cea în acuarelă, o tehnică cu mult mai greu de 
stăpânit. Acuarela se bazează pe transparenţa care lasă să se întrevadă fondul alb al hârtiei, 
ceea ce conferă lucrărilor luminozitatea şi delicateţea care le caracterizează. Tehnica necesită 
o bună înţelegere a teoriei culorilor, a efectelor amestecului lor şi a interacţiunii cu hârtia. 
Trebuie ţinut cont şi de faptul că prin uscare culorile pierd puţin din intensitate. Aparenta sa 
simplitate o face atractivă pentru începători, însă în realitate spontaneitatea şi foarte puţinele 
posibilităţi de corectare necesită măiestrie, ceea ce o face greu de abordat. Realizarea 
lucrărilor în acuarelă este mai dificilă decât pare. Tehnica acuarelei este unică, deoarece, spre 
deosebire de ulei, apa este un factor activ în transportul şi depunerea culorilor. În plus, 
aspectul acuarelei se modifică pe măsură ce se usucă. Anticiparea mişcării apei şi a formei 
finale a lucrării după uscare necesită experienţă. Culorile de acuarelă nu au putere de 
acoperire mare, astfel că nu se pot corecta greşelile pictând peste. Au folosit această tehnică 
impresioniştii: Manet a folosit-o pentru schiţe, Boudin a apreciat-o pentru spontaneitatea sa, 
Paul Gauguin a făcut multe acuarele pentru ilustrarea albumului său despre Tahiti Noa Noa, iar Paul Cezanne a utilizat un stil bazat pe 
suprapunerea tuşelor de culori pure, realizându-şi Autoportretul. 

Toate aceste date au fost făcute cunoscute publicului de către pictorul Marian Crângaşu la vernisajul expoziţiei, unde a prezentat şi 
lucrările: Capela Vităneşti, Malul Dunării, Malul Vedei, Podul Nou, Alee Parc, Vedea, Mesteceni, Parc Vedea, Sălcii Ulmeni, Peisaj 
Dunăre, Podul Vechi, Peisaj I, Peisaj II, Peisaj III, Lebede, Şopron Vechi Băcăleşti, Statuia Alexandru Ioan Cuza, Catedrala Sf. 
Alexandru, Statuia Alexandru Dimitrie Ghica şi Poartă 2 Mai. 

Expoziţia Plaiuri teleormănene a fost foarte bine primită de publicul alexăndrean, care a avut ocazia să vadă prin ochii celor doi 
artişti plastici frumosul din jurul lor, să preţuiască locurile unde îşi trăiesc viaţa. 

Steluţa Pătraşcu 
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CAVE  CANEM  (PĂZEŞTE-TE  DE  CÂINE) 
 

Expoziţia Cave canem a prezentat, sub diferite aspecte, relaţia dintre om şi câine de-a lungul timpului. În urmă cu 65 milioane de ani 
au apărut strămoşii mamiferelor printre care se afla şi ordinul Carnivora. În prezent, ordinul cuprinde majoritatea mamiferelor carnivore, 

terestre şi acvatice: lupi, câini, hiene, pisici, urşi, nevăstuici, foci, otarii, morse etc. Dintre 
carnivorele primitive, Miacidele sunt considerate strămoşii îndepărtaţi ai câinilor actuali. 

Dintre canide, cele mai apropiate rude ale câinelui sunt: lupul (Canis lupus), vulpea 
(Vulpes vulpes) şi şacalul (Canis aureus). Fiecare dintre aceste specii sălbatice, dar şi altele, 
au fost considerate strămoşi potenţiali ai câinelui sau ai anumitor rase de câini. 

Momentul şi localizarea domesticirii câinelui nu sunt clare. Există dovezi care susţin că 
primele încercări de domesticire au avut loc în Asia Centrală cu peste 15000 de ani în urmă. 
Alţi cercetători sugerează că, în China, câini au fost domesticiţi acum 16300 de ani pentru a 
servi ca animale de companie. Cele mai noi studii genetice arată că domesticirea câinilor a 
început în Europa, cu 18000-32000 de ani în urmă, în paleoliticul superior. 

Pentru neolitic avem dovezi privind existenţa mai multor rase de câini. Erau folosiţi la 
vânătoare, pază dar şi ca supliment alimentar. Oase cu urme de tăieturi pentru descărnare s-au 
descoperit în unele aşezări ale culturii Gumelniţa. Folosirea câinilor ca aliment este dovedită 
şi pentru epoca geto-dacă. 

În antichitatea greco-romană, câinele a fost folosit pentru vânătoare, pază, sau luptele de 
gladiatori. Apar câinii de mici dimensiuni folosiţi drept animale de companie.  

Dovezile directe ale convieţuirii dintre om şi câine sunt oasele descoperite în aşezări sau 
gropi rituale, picturile murale preistorice, statuetele din diferite materiale, basoreliefurile, 
mozaicurile sau chiar amprentele lăsate de câine pe cărămizi sau olane romane. 

Expoziţia încearcă să deschidă o fereastră în timp către începuturile relaţiei complexe 
dintre om şi câine, aducând dovezi în acest sens. 

Conceptul expoziţiei a fost realizat de Muzeul Judeţean Argeş, majoritatea exponatelor provenind de la instituţia muzeală din Piteşti. 
Muzeul Judeţean Teleorman a contribuit cu exponate din epoca neo-eneolitică, care atestă deasemenea relaţia dintre om şi câine cu 
aproape 8000 de ani în urmă. Expoziţia a rămas deschisă până la data de 14 iunie 2019. 

Ion Torcică 
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OMUL  ŞI  LUMEA  ANIMALĂ  ÎN  PREISTORIE 
 

Desfăşurat miercuri, 12 iunie în Sala Multimedia a Muzeului Judeţean Teleorman, colocviul Omul şi lumea animală în preistorie a 
debutat cu prezentarea Omul preistoric între vânătoare şi creşterea animalelor susţinută de Ion Torcică, arheolog la instituţia gazdă.       
A urmat prezentarea invitatului, dr. Adrian Bălăşescu, arheozoolog, cercetător la Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, intitulată Noi date despre cynofagie pe teritoriul 
României. 
 

*  *  * 
Preistoria, ca cea mai veche şi lungă perioadă din trecutul umanităţii a înregistrat atât 

evoluţia speciilor umane cât şi adaptarea lor la un mediu înconjurător de cele mai multe ori 
extrem de dur. Cercetările au demonstrat că omul era integrat perfect în acest mediu, 
exploatând atât animalele cât şi plantele. Folosea unelte diverse, chiar specializate cum ar fi 
harpoanele din os şi corn, propulsoarele sau vârfurile bifaciale din silex, cât şi metode şi 
tehnici specifice pentru exploatarea animalelor. În paleolitic se practica vânătoarea de animale 
diverse, unele dintre ele acum dispărute (mamutul, rinocerul blănos, leul de peşteră), pescuit 
şi culesul. Cercetările au arătat că existau campamente specifice de vânătoare, unde erau 
aduse şi tranşate animalele vânate. La sfârşitul acestei epoci este domesticit câinele, ce a fost 
folosit la pază, companion la vânătoare cât şi drept primul animal de tracţiune. 

După topirea gheţarilor, mediul s-a schimbat definitiv, în câteva sute de ani aproape tot 
continentul european a fost acoperit de păduri. Au dispărut majoritatea marilor mamifere 
specifice perioadei reci şi au apărut cele specifice noi clime şi mediului forestier: cerbul, 
mistreţul etc. În noua perioadă, mezoliticul, dispare propulsorul dar apare arcul. Acesta a 
permis o vânătoare de la distanţă, ce oferea siguranţă vânătorilor cât şi o rată crescută de 
succes. S-au inventat unelte noi realizate din lamele de silex de mici dimensiuni – microlite. 

Neoliticul a marcat o nouă perioadă în relaţia om-animal, prin procesul de domesticire al unor specii ce a avut loc în zona Semilunei 
Fertile (Egipt - Palestina - Siria - Irak). Astfel, câinelui i s-au adăugat oaia, capra, vaca, porcul şi mai târziu calul. Animalele erau folosite 
în principal pentru carne şi lapte, lâna fiind un produs al epocii bronzului. Pentru neo-eneoliticul românesc s-a constatat folosirea câinelui 
ca aliment destul de frecvent. Deci, prietenul omului era şi un meniu al celor din epocă. Deşi existau şi se creşteau animale domestice, cei 
din neo-eneolitic practicau, în continuare, pe scară largă, vânătoarea, mai ales a animalelor de la care se obţinea mai multă carne (cerbul, 
mistreţul şi bourul). 

*  *  * 
Comportamentul din preistorie referitor la mâncatul câinilor a fost observat recent şi la geto-daci. Cercetările întreprinse în aşezarea 

de la Radovanu, jud. Giurgiu, a evidenţiat existenţa unor oase de câine cu urme antropice de dezarticulare, descărnare şi ardere descoperite 
în trei gropi. Dintre cele 68 resturi de câine determinate specific, 20 prezintă astfel de urme antropice. Numărul minim de indivizi cărora 
le-au aparţinut aceste resturi (68) este de cel puţin patru, toţi adulţi, iar dintre aceştia doi au fost consumaţi. 

Cazul cynofagiei de la Radovanu este unic în acest moment în peisajul arheozoologic românesc. Totuşi, observaţii formulate în urmă 
cu mai bine de 20 de ani ar fi putut sugera că acest fenomen exista în lumea geto‐dacică numai dacă ne gândim la gradul de fragmentare 
şi la urmele de ardere observate în cazul oaselor de câine. În prezent urmele de tăiere ale câinilor de la Radovanu sunt de necontestat, fapt 
care ne arată că specia era consumată. 

Ion Torcică 
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NOAPTEA  MUZEELOR 
 

În ceas de noapte la muzeu - sub acest generic, Muzeul Judeţean Teleorman a marcat sâmbătă, 18 mai 2019, a XV-a ediţie a 
Nopţii Muzeelor. Între orele 17-24, instituţia noastră a propus vizitatorilor o călătorie în timp prin intermediul expoziţiilor permanente 

şi temporare. Cei care ne-au trecut pragul în noaptea de 18 mai au putut vizita gratuit 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 trei expoziţii temporare: „Cave Canem” - 
expoziţie organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Argeş, Anotimpurile în lumea 
satului teleormănean” şi Sapa romană (din ciclul expoziţional 
Exponatul lunii). 

Atracţia serii a fost expoziţia „Cave Canem”, o expoziţie care a 
încercat să deschidă o fereastră în timp către începuturile relaţiei complexe 
dintre om şi câine, aducând dovezi în acest sens. Cei mici, alături de 
părinţii sau bunicii lor, au fost fascinaţi, în primul rând, de animalele 
împăiate – urşi, porci mistreţi, iepuri, vulpi, lupi şi căprioare – dar şi de 
multitudinea de amprentele lăsate de câini pe cărămizi sau olane romane. 
Fotografiile surprinzând scene din evoluţia speciei canine şi fundalul sonor 
reproducând sunete ale animalelor expuse au creat, la rândul lor, o 
atmosferă aparte. Fiecare vizitator nu a ratat ocazia de a face fotografii în 
preajma animalelor împăiate. 

În ceas de noapte la muzeu au fost, în acest an, 270 de iubitori de 
istorie, arheologie si etnografie locală sau, mai bine zis, 270 de prieteni ai 
muzeului. 

Corina Iordan 
 
 
 

PROGRAME  PENTRU  PUBLIC 

pag. 8 



 

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

 
 
 
 
 

„ZIUA  JUDEŢULUI  TELEORMAN” - 14  MAI  2019 
 
La data de 14 mai 2019 a fost sărbătorită, pentru prima oară, Ziua judeţului Teleorman. Evenimentul, organizat de Consiliul 

Judeţean Teleorman, a fost stabilit la această dată, în ziua de 14 mai 1441 fiind prima atestare documentară a judeţului nostru, într-un 
hrisov dat de voievodul Vlad Dracul, domnul Țării Româneşti, prin care se întăreau 
Mănăstirii Glavacioc câteva proprietăţi, printre care şi satul Mirceşti din Teleorman 
(actualmente Comoara, comuna Drăgăneşti Vlaşca). 

Cu ocazia Zilei judeţului, Muzeul Judeţean Teleorman împreună cu Biroul Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale au organizat în Holul principal al Consiliului Judeţean 
Teleorman o expoziţie. 

Cu mult înainte de a se constitui ca unitate administrativă în statul medieval Ţara 
Românească şi de a fi amintit în documente scrise, teritoriul judeţului Teleorman a fost 
favorabil locuirilor umane încă din preistorie, din paleoliticului superior, cu mai bine de 
30000 de ani în urmă, iar cercetările arheologice care s-au desfăşurat chiar începând cu 
perioada romantică a arheologiei, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au dovedit pe 
deplin acest fapt. Neobositul cercetător şi arheolog amator, părintele Ioan Spiru afirma 
despre multitudinea de urme arheologice de aici, făcând o comparaţie cu una dintre cele 
mai mari civilizaţii antice, următoarele: „Dacă Egiptul este un dar al Nilului, Teleormanul 
arheologic este un dar al celor 16 cursuri de apă care-l străbat”. 

Muzeul Judeţean Teleorman a expus o serie de obiecte arheologice descoperite de-a 
lungul timpului pe teritoriul judeţului nostru, cele mai vechi fiind atribuite epocii eneolitice, 
respectiv culturii Gumelniţa, iar cele mai recente din secolul al XIV-lea ale erei creştine. 
Călătoria în timp este realizată prin intermediul exponatelor, dintre care unele, chiar dacă 
prezentate ca replici, sunt descoperiri emblematice pentru judeţul Teleorman, descoperiri ce 
fac parte din categoria tezaur a patrimoniului cultural naţional. 

Partea expoziţiei realizată de Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale a cuprins, pe lângă documentul original prin care este 
atestat pentru prima dată judeţul Teleorman, o serie de alte documente referitoare la evenimente istorice sau la personalităţi de origine 
teleormăneană. Dintre acestea amintim: o copie a Proclamaţiei de la Izlaz (9 iunie 1848), actul de naştere al generalului David 
Praporgescu - erou al Armatei Române din Primul Război Mondial (13 decembrie 1865), Catalogul clasei a III-a, de la Şcoala primară 
urbană de băieţi din Roşiorii de Vede (1888-1889), în care se regăseşte la nr. crt. 40 prozatorul Pişculescu Grigore (Gala Galaction), actul 
de naştere al filozofului  Constantin Noica (11 iulie 1909), Registrul matricol al clasei a II-a, de la Şcoala primară Salcia (1911-1912), 
unde la nr. matricol 115 este regăsit numele prozatorului Zaharia Stancu, Registrul matricol al clasei a V-a, de la Şcoala primară de băieţi 
şi fete din comuna Siliştea Gumeşti (1934-1935), unde la nr. matricol nr. 28 apare numele lui Călăraşu T. Marin, nimeni altul decât 
prozatorul Marin Preda. 

Pavel Mirea 
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Cel întru Christos Dumnezeu drept credinciosul şi bine cinstitorul şi de Christos iubitorul, Io Vlad 

voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei şi părţilor de peste munţi, Amlaşului şi Făgăraşului herţeg, am 

binevoit domnia mea dea mea voe, cu curată şi luminată inima domniei mele şi am dăruit acest cinstit şi 

bine închipuit, care este mai presus decît toate cinstirile şi darurile hrisovul de faţă al domniei mele, ca să 

fie mănăstirei de la Glavacioc, lăcaşul Bunei Vestire, a prea curatei Născătoarei de Dumnezeu şi fraţilor 

celor ce sunt într’acest lăcaş, ca să le fie lor satele anume la Neajlov ocina lui Berilă şi la Buteşti ocina 

Amicului a lu Baicu şi la Teliorman, Mirceştii pe care i-a dat Radul Banul, acestea să le fie în ohabă şi din 

două sate de la Buteştii şi de la Mirceştii găleţile ohabnice ce sunt ale donmiei mele şi acelea le-am dat 

mănăstirei. Drept aceea ori cine va fi găletar sau […loc deteriorat] de albinărit, de dijmărit, de gloabe, de 

posade, de podvoade, de care, zic, de slujbe mari şi mici, câte sunt în oblăduirea domniei mele, toate 

acestea să le fie în ohabă, iar cine se va ispiti din slugă sau din boier al domniei mele ca să-i stânjenească 

măcar cât un fir de păr, acela va primi şi mai mare urgie de la domnia mea, ca un credicios al domniei 

mele şi încă şi după moartea domniei mele pe cine va alege Domnul Dumnezeu a fi domn al Țării 

Româneşti sau din plodul inimei domniei mele sau din neam sau după păcatele noastre din altă seminţie, 

de va cinsti şi va întări pe acela Domnul Dumnezeu să-l întărescă în domnia lui; iar de va strica şi prăpădi 

pe acela Dumnezeu să-l strice si să-l ucigă trupeşte şi sufleteşte, şi să aibă parte cu Iuda şi cu Arie şi cu 

ceilalţi Iudei, în veci amin! 
 

Martorii acestui hrisov: jupan [loc deteriorat], jupan Manul, Manea dvornicul, jupan Stanciu Hanai, 

Radul Borcev [loc deteriorat], Dimitru spătar, Șerban protovistier, logofăt St. Nicolaescu, Semen stolnic, 

Miclea paharnic, în anul 6949, luna Mai a 14-a zi, în Târgovişte. 

Io Vlad voevod din mila lui Dumnezeu domn. 
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„ZIUA  UNIVERSALĂ  A  IEI  ROMÂNEŞTI” - 24  IUNIE  2019 
 

Ziua Universală a Iei Româneşti a fost marcată în acest an de Muzeul Judeţean Teleorman printr-o expoziţie tematică. Sub genericul 
Ii teleormănene, expoziţia a reunit ii şi costume populare femeieşti de sărbătoare ce aparţin doamnelor Lidia Vişan şi Mihaela Meleru, 

membre ale Şezătorii Alexandria. Prin organizarea acestei expoziţii am dorit să facem 
cunoscute publicului larg piese tradiţionale de port femeiesc teleormănean, în special ii 
autentice lucrate de mâinile harnice ale femeilor din această zonă a ţării. 

După cum se ştie, ia face parte din portul popular femeiesc românesc, ce îmbrăca trupul 
până la talie, fiind de fapt o bluză care păstrează în croi şi în compoziţia decorului elemente de 
veche tradiţie. Croiul iei de Teleorman este de tip carpatic, cămaşa fiind încreţită în jurul gâtului 
pe un şnur, iar decorul este constituit din altiţă şi râuri. Materialul din care este confecţionată ia 
este pânza de casă lucrată în gospodărie la războiul de ţesut. Decorul este realizat prin broderie 
cu arnici, mătase şi fir metalic, iar din punct de vedere tehnic, cusătura este realizată cu acul „la 
un fir”, „la mai multe fire”, „în puncte”, „în muscă”, „în tighel”, „în şabac” sau „lănţişor”. 

În ceea ce priveşte compoziţia decorului, acesta constă, în principal, din motive geometrice, 
geometrismul fiind o caracteristică a artei decorative româneşti. Cele mai folosite motive 
întâlnite pe iile de Teleorman sunt: „S”-ul sau „zăluţa”- motiv al apei curgătoare, crucea în „X”- 
simbolul protecţiei divine, rombul - simbolul belşugului şi cercul - simbol al ciclicităţii vieţii. De 
asemenea, pe iile de Teleorman se întâlnesc şi foarte multe motive florale, ştiut fiind faptul că 
omul de la ţară s-a aflat într-o permanentă legătură cu natura, a observat-o şi a creat legături între 
ea şi viaţa lui proprie. De aici simbolistica acordată unor plante care se regăsesc brodate pe iile 
şi cămăşile în special ale tinerilor. Astfel, principalele motive florale ce înfrumuseţează şi 
particularizează ia de Teleorman sunt: trandafirul - care în tradiţia populară simbolizează 
tinereţea, curăţenia sufletească şi frumuseţea, panseluţa - simbol al amintirilor şi gândurilor de 

iubire, crinul - simbol al nevinovăţiei, fecioriei, curăţeniei şi dreptăţii, garofiţa - simbol al iubirii, margareta - simbol al inocenţei şi purităţii şi 
strugurele şi viţa-de-vie - simboluri ale belşugului, vieţii, fertilităţii, transformării, binecuvântării şi mântuirii. După cum se observă, toate 
motivele populare întâlnite pe ia sau cămaşa de Teleorman sunt legate de dragoste, fertilitate, noroc, belşug, pace, renaştere, protective divina, 
care sunt de fapt apanajul vieţii creştine şi care aveau, pe de o parte, rolul unui talisman, iar pe de altă parte erau purtătoarele unui adevărat 
limbaj referitor la vârstă, stare civilă şi stare social-economică. Se coseau motive florale şi se foloseau culori aprinse pe hainele celor tineri. 
După căsătorie, registrul culorilor devine mai tern, marcându-se astfel trecerea la o altă etapă de viaţă. 

Expoziţia Ii teleormănene a rămas deschisă până pe data de 30 august 2019 şi s-a bucurat de un numeros public avizat. 
 

Luminiţa Gheorghe 

 

     
 

                     

EVENIMENT 

pag. 11



 

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

 

Zimnicea 

 

Alexandria 

 
 
 
 
 

12  MAI  1834 – PIATRA  DE  TEMELIE  A  ORAŞULUI  ALEXANDRIA 
 

În luna mai a anului 2019 pentru proiectul Muzeul te vizitează… am ales să prezint elevilor Colegiului 
Naţional Pedagogic „Mircea Scarlat” şi elevilor Liceului Tehnologic nr.1 din Alexandria sub titlul 12 mai 
1834 – piatra de temelie a oraşului Alexandria momentul fondării oraşului natal. Oraş cu o istorie recentă, 

cunoaşterea apariţiei lui pe harta Țării Româneşti la începutul secolului al XIX-lea, aduce publicului frumoase surprize prin ineditul 
demersului, prin personajele care au dat banii la cumpărarea terenului necesar, prin elaborarea planului stradal, prin numele ales, prin 
citirea articolelor constituţiei oraşului (Ekstrukţia) etc. 

Istoria edilitară a ţării consemnează dea-lungul vremii apariţia oraşelor din vechi târguri. În ce 
priveşte oraşul Alexandria acest lucru nu a existat. Terenul cumpărat de fondatorii oraşului la 12 mai 
1834 a fost moşia Mitropoliei Bâcâieni cu trupurile: Bâcâieni, Albeşti, Bucureşteanca şi Negreanca, act 
semnat de mitropolitul Grigorie al Ungro-Vlahiei, moşie pe care nu exista decât satul Bâcâieni, mic şi 
neînsemnat. Acest teren a fost ales pentru faptul că răspundea cerinţelor negustorilor de a fi la 
întretăierea drumurilor Piteşti-Zimnicea, Bucureşti-Turnu Măgurele.  

Cei care au gândit să construiască un oraş nou, modern, independent în Câmpia Burnasului au fost 
negustorii din târgurile Mavrodinului şi Zimnicei dornici de un negoţ liber şi de o viaţă lipsită de 
constrângerile impuse de Regulamentul Organic, prima constituţie a Țării Româneşti. Ei sunt cei care au 
strâns banii necesari cumpărării terenului şi care „prin aceasta se face cunoscut că noi, cei mai jos arătaţi 
prin ale noastre iscălituri, că de buna voie a noastră am vrut şi am găsit cu cuviinţă, cu ajutorul 
milostivului Dumnezeu, pentru buna odihnă şi aşezare a urmaşilor noştri să cumpărăm o moşie, a fi 
ohavnică de copiii copiilor noştri, cei arătaţi mai jos fiecare de bună voie avem să număram banii, când 
trebuinţa va cere pentru astfel de moşie” (Alexandria 100 de ani, f.a., p.24.). 

Imediat după cumpărarea terenului necesar, fondatorii oraşului, au chemat un inginer hotarnic 
pentru a întocmit planul după cerinţele moderne ale Regulamentului Organic, cu străzi perfect drepte, largi, cu pieţe simetric aranjate, 
locuri pentru biserici, instituţii etc. Acest inginer a fost unul din cei mai buni din Ţara Românească, de origine austriacă, pe nume Moritz 
von Ott. În vara anului 1834, imediat după cumpărarea terenului şi elaborarea planului, s-au vândut peste 700 de locuri de prăvălii şi case, 
trecându-se imediat la construirea lor, totul devenind un imens şantier. Totodată era necesar ca noul oraş să poarte şi un nume. S-a găsit 
imediat o soluţie şi de departe cea mai bună! Pe tronul Țării Româneşti, în luna aprilie 1834 a fost numit domnitor Alexandru Dimitrie 
Ghica. O delegaţie formată din patru negustori au mers la domnitor, când acesta se îndrepta spre Giurgiu pentru a merge la Constantinopol 
ca să fie învestit în domnie de către sultan, ceremonial care a avut loc la 19 mai, şi au cerut ca noul oraş să-i poarte numele. Cu multă 
plăcere domnitorul a fost de acord ca noul oraş să poarte numele de Alexandria. Astfel noii orăşeni au avut un mare sprijin în domnitorul 
Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842), cel care îşi va pune semnătura pe Hrisovul întemeierii oraşului la 4 septembrie 1840.  

Pentru o mai bună convieţuire între noii orăşeni s-a elaborat, tot de către fondatori, un regulament numit Ekstrukţia care avea în 
vedere conducerea oraşului şi cei care urmau a fi aleşi, condiţiile vânzării terenului, stabilirea locului de prăvălii în centrul oraşului, 
alegerea zilei de vineri pentru târgul săptămânal, etc. 

După cum reiese din prezentare, oraşul Alexandria pierde în ce priveşte vechimea dar câştigă nemăsurat de mult în inteligenţa cu care 
într-un timp scurt s-a găsit terenul necesar, cel mai bun inginer hotarnic, numele şi susţinerea domnitorului, regulamentul de ordine 
interioară care reprezenta o adevărată constituţie. Toate aceste argumente din istorie sunt pentru fiecare alexăndrean motive de mândrie. 

 

Steluţa Pătraşcu 
 

REBELIUNEA  LEGIONARĂ  ÎN  TELEORMAN 
 

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 oraşe şi comune ale judeţului având drept grup ţintă elevii şcolilor din aceste localităţi. 
Astfel, pe data de 30 mai 2019 m-am deplasat la Şcoala „Miron Radu Paraschivescu” din oraşul 

Zimnicea, pentru a prezenta comunicarea „Rebeliunea legionară în judeţul Teleorman”.  
Această comunicare a fost prezentată elevilor de clasa a VII-a. Demersul meu a fost sprijinit atât de 

conducerea acestei şcoli cât şi de profesoara Elena Ichim. 
Prezentarea a încercat să pună în lumină o secvenţă dintr-un episod istoric care a marcat destinul 

României la mijlocul secolului al XX-lea şi anume Rebeliunea legionară din ianuarie 1941, atât in 
context naţional cât şi pe plan local. Astfel, a fost prezentată ascensiunea legionară din vara anului 1940, 
preluarea puterii de către legionari împreună cu generalul Ion Antonescu, la 14 septembrie 194, şi 
proclamarea Statului Naţional Legionar. De asemenea a fost pusă în evidenţă evoluţia guvernării legionare 
precum şi disensiunile dintre Ion Antonescu şi legionari care au culminat cu declanşarea Rebeliunii 
legionare. Pe fondul prezentării generale s-au pus în evidenţă evenimentele din judeţul Teleorman prin 
prisma documentelor de arhivă. 

Cătălin Borţun 
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Tătărăști de Sus 

 

Videle 

 
 
 
 
 

155  DE  ANI  DE  LA  PRIMA  REFORMĂ  AGRARĂ 
 

Dezbaterea cu titlul 155 de ani de la prima Reforma Agrară, care a avut loc în localitatea Videle la 
Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle, a adunat cadrele didactice Monica Iorga, Liviu Pârnac, Drăghici Marius, 
Bucă Maria, Viezureanu Dana, Andrei Emilia, Stroie Mugurel, Iscru Alexandra, elevi de gimnaziu şi de 

liceu. Cu această ocazie s-au prezentat următoarele comunicări: Reformă agrară a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cadrul general, 
muzeograf Steluţa Pătraşcu, Caracteristicile reformei agrare din 1864 în judeţul Teleorman, profesor 
Monica Iorga şi Consecinţele reformei agrare din 1864, profesor Liviu Pârnac. 

Emanciparea ţăranilor a fost realizată în anul 1864 de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ajutat 
de ministrul său Mihail Kogălniceanu prin impunerea reformei agrare în urma loviturii de stat de la 2 mai. 
În timpul celor şapte ani de domnie Cuza a pus temelia statului român modern prin elaborarea de legi în 
toate sectoarele vieţii. Alături de reforma învăţământului, reforma agrară este considerată una dintre cele 
mai îndrăzneţe şi mai însemnate reforme ale statului român modern. Aplicarea acestei reforme a schimbat 
cu desăvârşire starea de lucruri de la sate, împroprietărind ţăranii şi eliberându-i de servituţi. 

Legea a recunoscut moşierilor şi a consfinţit dreptul de proprietate asupra celei mai mari părţi din teritoriul 
arabil, din suprafaţa de păşune şi din fâneţuri, precum şi asupra pădurilor, declarându-i proprietari absoluţi. Prin 
ea s-a recunoscut dreptul de proprietate al clăcaşilor asupra loturilor de pământ pe care le-au primit, al doilea 
beneficiu şi poate cel mai important a fost eliberarea lor din punct de vedere juridic de sarcini şi servituţi 
feudale, declarându-i oameni liberi, cu toate drepturile şi datoriile pe care le reprezintă libertatea personală.  

Pământul alocat împroprietăririi ţăranilor a însemnat aproximativ o treime din pământul cultivabil, 
fiind defalcat în  loturi de mărimi diferite, legea creând trei categorii distincte de împroprietăriţi 
corespunzând a trei categorii de ţărani în funcţie de numărul de vite deţinute: fruntaşi, mijlocaşi şi 
pălmaşi. Prin legea rurală din 14 august 1864, 406429 ţărani au fost împroprietăriţi cu loturi de teren agricol însemnând 1654964 ha, iar 
aproape alţi 60000 de săteni au primit locuri de casă şi de grădină.  

Reforma agrară de la 1864 a avut şi numeroase neajunsuri, care au dus la răscoalele ţărăneşti de mai târziu, din care cea mai violentă 
a fost cea din 1907. Pământurile acordate au fost insuficiente, după trecerea unei generaţii ele au fost atât de mult fărâmiţate încât nu mai 
putea satisface nevoile unei gospodării, ţăranii fiind nevoiţi să recurgă la noi înţelegeri cu moşierii pentru a lua în dijmă teren de muncă. 
Mai mult, ţăranii împroprietăriţi nu au fost susţinuţi pentru a deveni fermieri moderni, motiv pentru care agricultura a rămas pentru mult 
timp la un nivel înapoiat. Datorită despăgubirilor pe care trebuiau să le plătească, ţăranii au trebuit să facă faţă unei poveri fiscale 
excesive, nivelul dările în lumea satului era oricum ridicat, iar împreună cu despăgubirile se ridicau la circa 32% din veniturile anuale. 
Aplicarea legii, după cum reiese din documentele vremii, s-a făcut cu numeroase abuzuri, care au creat numeroase frământări sociale. Cu 
toate acestea numele lui Cuza a rămas în mentalul colectiv al ţărănimii legat de eliberarea clăcaşilor şi împroprietărirea ţăranilor. 

 

Steluţa Pătraşcu 
 

SĂRBĂTORILE  VERII  ÎN  CULTURA  POPULARĂ 
 

În prima jumătate a anului 2019 proiectul Muzeul…te vizitează  a ajuns la data de 12 iunie 2019, într-o 
răcoroasă zi de vară, în comuna Tătărăştii de Sus, la Şcoala Gimnazială, cu o temă etnografică - Sărbătorile verii 
în cultura populară. Activitatea a avut loc într-o sală de clasă a acestei şcoli, în care profesoara de istorie, d-na 

Mariana Ghinescu, a adunat elevii claselor V-VII. Am pregătit o prezentare PowerPoint a principalelor 
sărbători populare ale verii, Rusaliile şi Drăgaica, prezentare în care am arătat semnificaţia religioasă a acestor 
sărbători precum şi obiceiurile populare care se practică. De sâmbăta Rusaliilor, în zona Teleormanului se 
împart pentru sufletul morţilor vase cu orez cu lapte sau cu colarez, căni cu cireşe, poame şi flori. Această 
sărbătoare are o dată schimbătoare, ea având loc la cincizeci de zile de la Paşti, şi este considerată ca fiind 
întemeierea văzută a bisericii creştine. Se mai numeşte Cincizecimea sau Duminica Mare. Anul acesta s-a 
sărbătorit pe 16 şi 17 iunie. Sărbătoarea Rusaliilor ţine două zile, ziua de duminică fiind cea a Pogorârii 
Sfântului Duh, iar ziua de luni fiind dedicată Sfintei Treimi. În satele teleormănene, în ziua de luni avea loc 
altădată obiceiul spălatului pe picioare, în care o femeie bătrână spăla picioarele celor din familie sau ale 
vecinilor, după cum Isus Cristos a spălat picioarele apostolilor în ziua de joi, înainte de răstignirea Sa. Copiii ce 
au ascultat aceste lucruri ne-au spus că şi la ei în sat, încă are loc acest obicei, al spălatului pe picioare. 

Următoarea sărbătoare a verii este Drăgaica sau Sânzienele, 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 că Drăgaica era o fiinţă care putea să dea bob grâului şi miros florilor. De 
aceea, fata care se făcea Drăgaică  nu se mai putea mărita timp de trei ani, până trecea puterea Drăgăicii de la ea. 

Participanţii la activitate au ascultat cu atenţie cele povestite, chiar dacă vacanţa mare bătea la uşă, dovedind interes dar şi 
cunoaşterea obiceiurilor locale! 

Luminiţa Gheorghe 
 

PROIECTUL  „MUZEUL...  TE  VIZITEAZĂ” 
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AGENDA  CULTURALĂ  IULIE – DECEMBRIE  2019 
 
 

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 
- Expoziţia „Taberei internaţionale de pictură în aer liber Nenciuleşti”, ediţia a II-a – 25 iulie -23 august; 
- Un trecut glorios al pompierilor (organizată în colaborare cu I.S.U. „Al. D. Ghica” Teleorman şi Biroul Judeţean Teleorman al 

Arhivelor Naţionalei) – 30 august-17 septembrie; 
 - Colecţii şi Colecţionari, expoziţie dedicată colecţionarilor şi colecţiilor lor în cadrul proiectului „Octombrie, Luna 

Colecţionarului”, ediţia a VIII-a – 27 septembrie-25 octombrie; 
- Din istoria transporturilor în judeţul Teleorman (organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale) – 

31 octombrie-6 decembrie; 
- 30 de ani de la Revoluţia din 1989 – 17 decembrie 2019-21 februarie 2020. 
 
CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
Ciclul expoziţional, ajuns la al unsprezecelea an, 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” 
- Cercetările de la Vităneşti Măgurice – 30 septembrie 
- Să cunoaştem costumul popular teleormănean – 5 noiembrie 
- Plantele medicinale şi aromatice din gospodăria bunicilor – 15 noiembrie 
- Atelier de arheologie experimentală, - 22 noiembrie  
- Calendarul popular, instrument de măsurare a timpului – 22 noiembrie 
- Sfântul Nicolae - Bucuria copiilor – 6 decembrie  
 
SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
- 190 de ani de la semnarea Tratatului de pace de la Adrianopol – 25 septembrie 
- 1939 - Invadarea Poloniei şi refugiaţii polonezi din jud. Teleorman – 11 octombrie 
- Neo-eneoliticul extracarpatic - probleme actuale – 17-18 octombrie 
 
ŞCOALA DE VARĂ 
Proiect educaţional ce va cuprinde o serie de şase ateliere educative pentru elevi – 22-29 august 
 
PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman: Zilele Municipiului Alexandria (30 august), Ziua Internaţională a 

Persoanelor Vârstnice (1 octombrie), Ziua Mondială a Educaţiei (4 octombrie), Târgul Colecţionarilor, ediţia a VII-a (în cadrul 
proiectului Octombrie - Luna Colecţionarului – 14 octombrie 2019). 

 
PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN 
A VIII-a ediţie a premiilor Muzeului Judeţean Teleorman, instituite în anul 2012, vor fi decernate în ziua de 20 decembrie: 
1) Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică 
2) Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică. 

 

Corina Iordan 

CE  VA  URMA ? 

Important!  Detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2019, dar şi informaţii despre alte activităţi specifice, pot fi 

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

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

 

Un loc încărcat de istorie care trebuie vizitat de fiecare teleormănean. Cunoscându-ne trecutul, putem să ne construim mai uşor viitorul. 
 

Cristiana, 14.01.2019 
 

*  *  * 
 

Vizitez pentru prima dată acest muzeu şi am rămas plăcut impresionat, aştept cu interes exponatele traco-geto-dacice. Un popor 
care nu-şi cunoaşte istoria este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii! 

Cristian, 28.01.2019 
 

*  *  * 
 

Mi-a plăcut muzeul foarte mult! Am văzut multe exponate frumoase! Multă istorie în judeţul nostru! Felicitări pentru organizare! 
 

Leancă Toni, Vârtoape de Sus, 05.02.2019 
 

*  *  * 
 

Cum am zice noi, ardelenii, „o fost fain”. Foarte frumoasă expoziţia despre colectivizare. 
 

*  *  * 
 

Acest muzeu este o surpriză extrem de plăcută şi un motiv de a vizita oraşul Alexandria. 
Simona, 2019 

 

*  *  * 
 

Vă mulţumim pentru vizită ţi prezentare şi felicitări pentru zona de reconstituire din expoziţia permanentă! 
08.03.2019 

 

*  *  * 
 

O dimineaţă de primăvară a fost încununată de vernisajul expoziţiei „Plaiuri teleormănene”. Surprinzătoare colţuri din natură, 
realizate în tehnici diferite de cei doi. M (Marian şi Marius). Am fost încântaţi să redescoperim locuri, monumente, etc. pe lângă care 
trecem uneori fără să le observăm, acum valorizate de emoţia şi tehnica celor doi pictori. 

Felicitări! 
Prof. Pârvan, 22.03.2019 

 

*  *  * 
 

Suntem un grup excursionişti aparţinând de Sucursala Câmpulung a Cadrelor de Rezervă şi Retragere din M.A.I. Am rămas 
impresionaţi de ce am văzut. Ne-au plăcut foarte mult documentele din timpul colectivizării agriculturii. Foarte frumos totul, felicitări. 

Cu stimă, 
 

Preşedinte, Col. (r) Matei Gheorghe, 28.03.2019 
 

*  *  * 
 

Am vizionat cu plăcere acest muzeu, amenajat tematic pe fiecare încăpere, şi am rămas impresionat atât eu cât şi copii mei de 
naturaleţea şi modul în care au fost reproduse exponatele, cât şi anumite evenimente care redă trecutul istoric al poporului român aşa 
cum a realitatea timpului a lăsat amprente. 

Meritul deosebit pentru personalul care face ca timpul trecut să nu fie uitat de tineretul nostru şi să nu uite istoria adevărată a 
poporului român şi a neamului nostru.  

Cu stimă, 
Bădescu Marian (Alexandria) 

 

*  *  * 
 

Bine organizat, interesant şi foarte primitor. 
Andreea 

 

*  *  * 
 

Am fost plăcut impresionaţi de complexitatea şi organizarea muzeului, de obiectele expuse. O filă de istorie a judeţului nostru. 
 

Elevii şi profesorii Şcolii Sanitare Postliceale Alexandria. 
 

*  *  * 
 

A fost o experienţă minunată! Un muzeu foarte frumos! 
22.04.2019 

 

*  *  * 
 

Una visita increible, me a encantado seguramente volvere. 
 

*  *  * 
 

PĂREREA  DUMNEAVOASTRĂ  CONTEAZĂ 
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E vacanţă! Am venit să cunosc dovezi ale istoriei noastre şi am admirat totul foarte mult. Am avut parte şi de explicaţii frumoase! 

 

Maria Ceuciu – Tuşer, Bucureşti, 24.04.2019 
 

*  *  * 
Un muzeu de excepţie! Istorie la fiecare pas... 

Elena Vlădescu, 18 mai 2019 
 

*  *  * 
 

Un muzeu foarte frumos mai ales ultimul etaj, cel cu filmul „Moromeţii”! 
Criss şi Geo, 18.05.2019 

 

*  *  * 
 

Frumoasă expoziţie, frumoase exponate, sperăm să vedem în fiecare an ceva nou. 
 

*  *  * 
 

Mi-a plăcut foarte mult expoziţia cu animale şi mai ales că eu sunt un iubitoare de animale. 
Antonia, 18.05.2019 

 

*  *  * 
 

Mi-a plăcut foarte mult expoziţia, mai ales sala de etnografie şi urmele de câine în chirpici. 
 

*  *  * 
 

Felicitări tuturor celor implicaţi! Am trăit clipe emoţionante pentru că am regăsit la etajul 2 o parte din copilăria mea. 
 

*  *  * 
 

Sunt încântat de ceea ce am văzut. Cred că cel mai mult mi-au plăcut acele animale împăiate, care chiar ziceai că se uită la mine. Cu 
siguranţă voi mai veni şi la anul viitor. 

Ropa Matei 
 

*  *  * 
 

It was a nice surprise to discover this very interesting museum. Many thanks to our spendid guide. 
Luc, Les, René, Mariet from Tongeren (Belgium) 

 

*  *  * 
 

Grazie mille! Guide stupenda e museo molto interessante. Saluti da una italiana, 
Alessandra 

 

*  *  * 
 

Un muzeu deosebit! Recomand cu toată dragostea! Felicitări organizatorilor pentru abnegaţia şi dăruirea cu care se preocupă 
pentru păstrarea tradiţiilor româneşti! 

26.05.2019 
 

*  *  * 
 

Muzeul este plin de viaţă. Oamenii trăiesc spiritul vremii trecute, iar tinerii îşi consolidează rădăcinile în istoria sudului. Felicitări 
organizatorilor pentru organizarea pieselor, aşa încât muzeul să fie o lecţie vie de istorie. 

Mulţumim! 
Prof. Adriana Hoaghea, Mioveni, Argeş 
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