
IN  MEMORIAM  NICOLAE  LUPU 
1900–1961 

1. DATE BIOGRAFICE 

• Născut la 15 octombrie 1900 în Bucium-Poieni 
din părinţii Gheorghe şi Agaftia 
• Şcoala primară şi gimnaziul în comuna natală 
• Şcoala normală din Deva, pe care o întrerupe la 
vârsta de 16 ani, fiind încorporat şi trimis să lupte 
în război, pe frontul din Italia 
• După terminarea războiului îşi continuă studiile 
la Şcoala normală din Deva, pe care o absolveşte 
în 1920, fiind un an învăţător la Roşia Montană 
• În toamna anului 1921 este numit învăţător 
suplinitor la Şcoala primară din Bucium-Poieni, 
pe care o slujeşte timp de 40 de ani, până la pen-
sionare 
• Datorită calităţilor profesionale, directorul Şcolii 
normale din Abrud, Ioan Micu (1889–1959), îl 
numeşte secretar personal 



Ioan Micu (1889–1959) 

• La 3 martie 1927 se căsătoreşte cu Ana Iancu, născută în 3 
aprilie 1907, pe Valea Negrilesei, în familia Cormoşilor 
• Au avut împreună 7 copii (4 fete şi 3 băieţi) 

Doamnei şi domnului Ioan Micu, profesor şi director şcolar, 
                                          Abrud, judeţul Alba 
  
 Avem onoarea să vă facem cunoscut că Ministerul 

[Instrucţiunii Publice] primeşte cu recunoştinţă donaţiunea 

făcută de Dvs. constând dintr-un imobil situat în comuna 

Bucium-Izbita, judeţul Alba, compus din 6 camere, dependinţe 

şi terenul înconjurător, spre a servi ca local pentru şcoala 

primară de stat din această comună. 
 Gestul acesta mărinimos face cinste donatorilor şi 

ministerul vă exprimă, în numele viitoarelor vlăstare care vor 

primi aici lumina culturii româneşti, cele mai călduroase 

mulţumiri şi în acelaşi timp vă comunicăm că aţi fost propuşi 

spre medaliere cu „Răsplata muncii pentru construcţii şcolare 

cl. I“. 
                                                                                Ministru, 
                                                                           C. Angelescu 













• 1921–1924 – învăţător suplinitor la Bucium-
Poieni 
• 1 septembrie 1924 – învăţător titular la 
Bucium-Poieni şi director de şcoală 
• Martie 1928 – definitivat la Şcoala normală 
din Deva şi confirmat prin Decret regal la 1 
septembrie 1928 
• Iunie 1945 – gradul II la Alba Iulia şi 
confirmat de Ministerul Învăţământului la 1 
septembrie 1945 
• Iunie 1950 – gradul I la Alba Iulia şi 
confirmat de Ministerul Învăţământului la 1 
septembrie 1950 
• 1924–1961 – directorul Şcolii primare din 
Bucium–Poieni  
• Se pensionează în vara anului 1961 

2. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 



 3. ALTE ACTIVITĂŢI 
 

 • În 1938 reuşeşte să mute sediul şcolii dintr-o clădire veche şi insalubră, în clădirea ce fusese construită de preotul 
Ioan Iancu şi servise drept casă parohială şi primărie a comunei 
• În prealabil, clădirea noii şcoli, cu suprafaţa totală de 567 m2,  a fost supusă unei reparaţii capitale, efectuate de 
meşterii Petru Costinaş şi Gheorghe Costinaş, contra sumei de 78.000 lei, banii fiind plătiţi de primărie 
• La parter exista un internat pentru elevi, cu sală de mese, bucătărie, cămară de alimente, grupuri sanitare, precum 
şi un atelier de tâmplărie şi o baie comunală cu 10 duşuri, apa fiind adusă din două fântâni proprii 
• La etaj existau două săli de clasă şi o grădiniţă, o cancelarie şi grupuri sanitare 
• Pentru aprovizionarea cantinei cu legume şi zarzavaturi, şcoala avea o grădină proprie, cu suprafaţa de 1.246 m2, 
situată în apropiere, unde elevii erau învăţaţi să cultive, prin rotaţie, diverse specii legumicole 
• Planul de cultură a fost aprobat în 1942 de Ocolul Agricol din Abrud, ocazie cu care şeful ocolului îl felicită pe 
director pentru iniţiativa lăudabilă 
• A desfăşurat şi o bogată activitate cultural-artistică, nu numai cu elevii şcolii, dar şi cu tinerii din sat, organizând 
spectacole de teatru şi de muzică vocală, instrumentală şi de cor 
• Cu ocazia marilor sărbători creştine se îngrijea de aducerea unor tarafuri de lăutari, care cântau în târg, unde se 
adunau toţi locuitorii satului după terminarea slujbei din biserică sau de Ispas, la Negrileasa, unde se cânta şi se 
juca până a doua zi de dimineaţă 
• A fost un creştin ortodox practicant şi având o voce plăcută, a cântat în strana bisericii toată viaţa, ca prim-cantor, 
chiar şi în perioada comunismului, când i s-a interzis explicit acest lucru 
• În 1958, când organele de partid au impus înfiinţarea unei întovărăşiri la Bucium-Poieni, şi-a sfătuit consătenii să 
accepte, pentru a se feri de alte necazuri, gândindu-se la zicala „Câinii latră, ursul trece!“, ceea ce s-a adeverit 
foarte curând 









• Dar, poate, cea mai mare realizare 
extraprofesională a sa a fost scrierea unei 
monografii a satului natal în care a inserat 
varianta originală a poemului-epopee Verşul 

buciumanilor, auzit de la unchiul său şi autorul 
baladei, Alexandru Lupu, zis Şăndruţu Lupului 
• La fel de importante au fost şi informaţiile 
referitoare la Revolta buciumanilor de la 1886, 
pe care i le-a furnizat lui Ovidiu Bârlea  în 
perioada 1957–1958, în vederea scrierii 
romanului-muzeu Şteampuri fără apă 
• Să nu uităm nici ajutorul dezinteresat acordat 
consătenilor, în redactarea unor plângeri către 
autorităţi sau sfaturile competente date cu 
aceeaşi generozitate  

Alexandru Lupu – autorul baladei 



Facsimil de manuscris din Verşul buciumanilor 

al învăţătorului Nicolae Lupu 



 4. ÎNCHEIERE 
  
• S-a stins din viaţă la 8 noiembrie 1961, la vârsta de numai 61 de ani 
• Vrednica lui soţie l-a urmat în veşnicie la 13 mai 1983, la vârsta de 76 de ani 
• Ambii îşi dorm somnul de veci în cimitirul bisericii din Bucium-Poieni, alături de copiii Doina, Zoriţa şi Nicolae 


