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INTRODUCERE
Activitatea ministerialã a lui Spiru C. Haret
de la 12 martie 1907 pânã la 28 decembrie 1910

Dacã au fost grele împrejurãrile în care a devenit Haret ministru în 1901,
ce sã zicem despre cele din 1907? O þarã întreagã îºi pierduse capul. Pe unii
furia nesocotitã îi ducea mai departe chiar decât voise ei, încât ajungeau sã nu
mai ºtie nici ce vor, nici ce fac. Alþii de frica provocatã de întâmplãri grave,
necunoscute de generaþiile de atunci, cereau sã se sfârºeascã odatã haosul,
oricum ºi prin oricine. Trebuia sã se gãseascã oameni care sã aibã curajul a privi
pericolul în faþã ºi a gãsi mijloacele de a face nici mai puþin decât trebuia, dar
nici mai mult. Sarcina aceasta ºi-a luat-o guvernul naþional-liberal chemat la
cârmã în ziua de 12 martie 1907, din care fãcea parte ºi Spiru Haret.
De aceea, primul act al noului ministru a fost apelul adresat preoþilor ºi
învãþãtorilor din comunele rurale, în care le spunea: „Faceþi sã înceteze lupta
între fraþi! Faceþi-i sã înþeleagã cã cu jocul ºi cu arma nu se poate îndrepta þara,
cã, din contra, i se pregãteºte pieirea!“ Niciun cuvânt de ameninþare nu se gãseºte în acest apel, ci alãturi de semnalarea pericolului pentru þarã, care este tot
atât de mare ºi personal pentru cei rãtãciþi, afirmã cã regele a poruncit
guvernului sã facã totul pentru ca sã se aline durerile poporului, ba chiar se
înºirã câteva mãsuri din cele înscrise în manifestul dat de guvern în numele
regelui. La sfârºit cere slujitorilor bisericii ºi ºcoalei sã facã toate sforþãrile
pentru ca „sã piarã duhul cel rãu dintre oameni“. „Aceasta este chemarea
voastrã ºi mare rãspundere veþi avea înaintea lui D-zeu ºi a oamenilor, dacã nu
o veþi împlini“.1
N-a trecut mult ºi focul s-a potolit, lumea s-a liniºtit ºi fiecare s-a apucat de
lucrul sãu.
Prima întrebare care se impune aceluia care a citit apelul din 14 martie este,
fireºte: Cum au rãspuns preoþii ºi învãþãtorii la acest apel? Întrebarea este cerutã
1. Vol. III, p. 28.
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ºi de altã împrejurare: tocmai preoþii ºi învãþãtorii au fost acuzaþi cã au fost
instigatorii rãscoalelor.
Ne explicãm deci de ce preocuparea cea mai urgentã ºi cea mai însemnatã a
lui Haret a fost cercetarea faptelor. Pentru aceasta n-a neglijat niciun mijloc de
informaþie. Inspectorii ºi revizorii sãi au fost obligaþi sã relateze cum s-au petrecut lucrurile în fiecare comunã în care a fost vreo agitaþie micã sau mare; a
întrebat pe episcopi ºi pe protoierei, pe proprietari ºi pe arendaºi, a cercetat rapoartele prefecþilor cãtre ministrul de Interne, a cerut sã fie þinut în curent cu
procesele celor daþi în judecatã ca instigatori. Dupã ce a format dosare voluminoase pentru fiecare judeþ, le-a studiat cu rãbdare ºi la 13 august 1907 a putut sã
adreseze regelui un raport în care a avut tãria de convingere sã-i spunã cã se simte
destul de documentat: „ca sã pot aduce în sufletul Maiestãþii Voastre încrederea
deplinã pe care o am eu cã, în opera de regenerare ºi de întãrire a neamului românesc, ea se poate sprijini cu încredere pe spiritul de ordine, pe respectul legii
ºi pe devotamentul corpului didactic rural ºi al preoþimii de la sate.“1
Ce a aflat Haret prin cercetãriile sale? În primul moment au fost urmãriþi un
mare numãr de preoþi ºi învãþãtori, mai toþi aceºtia arestaþi, mulþi daþi în
judecatã. Deºi nu-i venea sã creadã toate aceste acuzaþiuni, n-a voit sã se
amestece în niciun fel în cercetãrile justiþiei. Aceste cercetãri au ajuns – pânã la
31 iulie – la concluziunea cã s-au menþinut sub judecatã 9 preoþi ºi 18 învãþãtori,
din care un suplinitor. „Este oare raþional – se întreabã Haret – ca pentru 27 de
vinovaþi sã se condamne un întreg corp de peste 11000 de membri?“2.
De aceea, gãseºte necesar sã expunã regelui de ce s-au produs numeroasele
acuzaþiuni de care a vorbit.
În primul rând, el crede cã este greºit modul cum au fost crescuþi în ºcoale
viitorii preoþi ºi învãþãtori („educaþie mai mult a unor fii de rentieri decât a unor
tineri chemaþi a lupta zilnic cu nevoile celui mai greu apostolat.“). Dupã ce au
ajuns în sate, multã vreme nu s-a ocupat nimeni de ei. Haret este cel dintâi care
a început o acþiune în acest sens, ca sã-i scoatã dintr-o stare sufleteascã cu totul
deprimatã: „urmãriþi toatã viaþa lor de amintirea anilor când în ºcoalã li se
deschiseserã ochii ºi inima spre o viaþã inteligentã, ºi de pãrerea de rãu pentru
realitatea prezentã.“ Se ºtie însã câte critici a întâmpinat el pentru activitatea
extraºcolarã prin care, tocmai, urmãrea sã le dea un întãritor moral atât de necesar. ªi acum criticile acestea de naturã generalã se transformau în acuzaþiuni
personale contra cutãrui sau cutarui învãþãtor ori preot. Haret îi învãþase sã
cheme la rezistenþã pe sãteni faþã de cãmãtarii satelor ºi acum aceºti cãmãtari
arãtau pe învãþãtori ca uneltitori ai rãscoalei. Haret îi învãþase sã facã obºtii
pentru a arenda moºiei ºi acum se gãseau arendaºi care sã-i denunþe. Haret îi
1. Vol. III, p. 42.
2. Vol. III, p. 44.
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învãþase sã spunã þãranilor sã se fereascã de bãuturile alcoolice, ºi acum, când
într-un sat s-a devastat vreo cârciumã, cârcimarul susþinea cã sãtenii au urmat
îndemnul cutãrui învãþãtor.
Cercetãrile lui Haret au dovedit cã între învãþãtori ºi preoþi, dacã au fost
unii vinovaþi (a arãtat câþi), mulþi din ei au avut „o acþiune de potolire ºi de
protecþie a averilor, de multe ori cu pericolul vieþii“. „Bãnuiþi dintr-o parte ºi din
alta, denunþaþi de unii ca instigatori, ameninþaþi de alþii cu foc ºi pieire, nu s-au
sfiit a se pune în calea devastatorilor ºi fãrã alt mijloc de acþiune decât vorba ºi
autoritatea lor personalã, au reuºit sã scape de multe ori averea ºi viaþa celor
ameninþaþi ºi sã fereascã regiuni întregi de focul rãscoalelor.“1
Dacã vinovaþii trebuie pedepsiþi, se cuvine o recunoaºtere a meritelor
celorlalþi: „Este bine ºi drept ca alãturi cu reprimarea vinovãþiei sã se punã
rãsplãtirea meritului.“2
De aceea concluzia raportului sãu este propunerea de a se acorda „Rãsplata
muncii“ unui numãr de 131 învãþãtori ºi preoþi, propunere pe care regele a
aprobat-o, iar Haret a dat publicitãþii ,,Raportul“ sãu împreunã cu „Anexele“, în
care se aflã dovezi de fapte vrednice în adevãr de a fi cunoscute de toatã lumea,
spre încurajarea celor buni. Aici vom afla preoþi ºi învãþãtori care au îngenuncheat înaintea rãsculaþilor ca sã-i opreascã de a înainta, învãþãtori care au stat zile
întregi de pazã la conacul proprietãþii pentru a opri devastarea lui, preoþi care au
þinut predici în bisericã ori au stat necontenit în mijlocul sãtenilor îndârjiþi ºi au
reuºit sã-i împiedice de la fapte necugetate; aici vom citi scrisori de mulþumire
cãtre preoþi ºi învãþãtori de la administratori de moºii ºi proprietari, care, fugind
îndatã ce s-au produs rãscoala prin împrejurimi, au stat sãptãmâni departe de ale
lor ºi când s-au întors au fost fericiþi sã-ºi vadã neatinse casa, mobilele ºi altele.
Toate acestea justificã pe deplin propunerile adresate regelui de cãtre Haret.
* * *
Acestea fiind începuturile celei de a treia perioade de activitate ministerialã
a lui, era natural ca asupra învãþãmântului primar sã-i fi fost îndreptatã mai mult
ºi mai des atenþiunea.
Întâi: sã vinã mulþi, cât de mulþi copii la ºcoalã, toþi câþi vor încãpea în ºcolile existente (cãci, chiar de ar fi venit aceºtia, tot mai rãmâneau destui pe din
afarã). Pentru acest scop, constatând – în august 1907 – cã „numãrul absolvenþilor ºcoalelor rurale rãmâne aºa de mic“ ºi „numãrul analfabeþilor nu scade
îndestul“3 atrage atenþia revizorilor ºi diriginþilor de ºcoli ca sã aplice cât mai
1. Vol. III, p. 44.
2. Vol. III, p. 46.
3. Vol. III, p. 50.
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bine obligativitatea. Revenind în august 1908 observã cã „nici chemãrile legale,
nici amenzile nu s-au mai executat aºa cum cere legea“ ºi aratã cu toate amãnuntele greºelile unora ºi altora, ale pãrinþilor, ale perceptorilor, ale învãþãtorului
ºi revizorilor, apoi dã sfaturi cum sã se procedeze ca mãsurile de constrângere
sã fie numai atât de severe cât va cere trebuinþa ºi cât vor permite consideraþiile
de umanitate.1 Asupra acestor consideraþii insistã el ºi într-o circularã din
septembrie 1909 în care zice cã: „s-au aplicat amenzi oamenilor cu totul sãraci,
lipsiþi chiar de strictul necesar pentru hrana copiilor lor, aºa cã perceptorul, când
s-a dus sã împlineascã amenzile, n-a gãsit în casa lor nici obiectele apãrate de
lege“, – „s-au aplicat amenzi pentru lipsa copiilor din cauza de boalã“ – „s-au
aplicat amenzi pentru copii morþi înainte de a ajunge vârsta de ºcoalã.“
Excesul de zel nu era privit de Haret ca o bunã însuºire a funcþionarilor,
cãci mai totdeauna sub aceasta însuºire se ascunde lipsa cercetãrii serioase a
faptelor. De aceea previne pe toþi: „Pe viitor dorim ca asemenea abateri sã nu se
mai repete, cãci vor fi urmãrite cu stricteþe ºi cei ce au ieºit din lege ºi regulament vor fi pedepsiþi“2.
Cum vedem, când Haret obliga pe pãrinþi sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã, aplicând legea ºi urmãrind sã lucreze în propriul lor interes, se grãbea sã oblige ºi
pe cei însãrcinaþi cu anume îndatoriri sã-ºi facã datoria. Orice fel de abateri ºi
abuzuri erau prevenite prin anume circulare ºi, când se descopereau, erau pedepsite. Ca sã împiedice pe revizori ºi inspectori a impune cãrþile unor anumiþi
autori, el publicã deciziunea prin care stabileºte cã fiecare învãþãtor e liber a introduce orice carte aprobatã, cã „este interzis inspectorilor ºi revizorilor ca sub
orice motiv sã impunã învãþãtorilor sã aleagã cutare cãrþi cu excluderea altora.“3
Pentru a evita orice cheltuialã de prisos, opreºte aprobarea ºi introducerea unui
cãrþi speciale de gramaticã în clasa a II-a primarã.4 Pentru a pãstra rânduiala în
ºcoalã, el ia mãsuri ca, nu numai institutorii ºi învãþãtorii sã nu lipseascã fãrã
rost de la ºcoalã, dar aceastã obligaþie s-o respecte ºi directorii, dintre care unii
pãrãseau ºcoala sub diferite pretexte: interes de serviciu, comisiuni diverse etc.5
O altã abatere pe care e nevoit Haret s-o reprime este introducerea caietelor
de desen cu modele. Deºi le oprise el în 1902, au început iar sã aparã dupã
plecarea lui de la minister, de aceea le-a oprit iar în 1909 ºi, constatând cã tot
mai sunt institutori ºi învãþãtori care nu s-au conformat, e nevoit sã revinã mai
sever în 1910. Partizan al desenului de pe naturã, el crede cã face un serviciu
adevãrat învãþãmântului acestui obiect luând mãsura aceasta.6
1. Vol. III, p. 63.
2. Vol. III, p. 79.
3. Vol. III, p. 62.
4. Vol. III, p. 66.
5. Vol. III, p. 75.
6. Vol. III, p. 87.
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Pornind de la acelaºi îndemn, nemulþumit de puþinele progrese pe care le
face învãþãmântul lucrului manual ºi al lucrului de mânã la bãieþi ºi la fete, el ia
mãsuri de îndreptare. Pentru aceasta el dã o nouã aºezare orelor de lucru în
ºcoalele de fete din oraºe1, precizeazã cât anume se poate pretinde elevelor ca
sã nu fie nici prea puþin, nici prea mult2, iar pentru ºcoalele de bãieþi stabileºte
printr-o amãnunþitã deciziune3 îndatoririle învãþãtorilor ºi institutorilor care au
învãþat lucrul manual în ºcoalele normale, modul de predare, aºezarea orelor de
lucru, organizarea expoziþiilor anuale etc.
În legãturã cu aceastã chestiune a lucrului de mânã, trebuie sã semnalãm o
interesantã mãsurã pe care o ia în decembrie 1907, în care se vede ideea ce avea
el despre misiunea socialã a ºcoalei. Îndemnând ºi obligând pe învãþãtoare sã se
ocupe sârguitor ca sã înveþe lucrul de mânã pe fete, se pomeneºte cã acþiunea lor
serveºte la un rezultat rãu. Influenþate de modele ºi obiceiurile de la oraº ºi – cei
care cunoaºtem lucrurile de aproape, trebuie s-o mãrturisim – îndemnate chiar de
unele directoare de ºcoale normale, care le puneau sã lucreze obiecte de lux ºi
imitaþii dupã modele strãine, pãrãseau „vechile modele româneºti cu adevãrat
interesante ºi de preþ ºi din punct de vedere naþional ºi din cel estetic“4. Acest
lucru s-a intensificat apoi prin maestrele speciale de lucru numite la unele ºcoale
rurale ºi astfel portul naþional este din zi în zi mai periclitat. De aceea el zice:
„Procesul acesta rãu fãcãtor care se petrece sub ochii noºtri nu poate rãmânea
nebãgat în seamã de cãtre cei care sunt chemaþi sã conlucreze la educaþia ºi
instrucþiunea poporului“, ºi cere revizorilor sã cerceteze ºi sã raporteze, pentru ca
maestrele ce vor urma în felul acesta sã fie imediat înlocuite.
Din acelaºi spirit ºi din aceleaºi înalte preocupãri, pornesc ºi mãsurile de
intensificare ale învãþãmântului agricol în ºcoalele primare rurale pe care le
luase încã din 1902. Pentru aceasta se ocupã de învãþãtorii agricoli ambulanþi,
stabilind modul lor de activitate ºi de remunerare5; ba, socotind cã ºi pentru un
orãºean iubirea plantelor este însuºire înãlþãtoare, cautã sã dea un învãþãmânt în
acest scop în ºcoalele primare urbane: „Este destul ca un colþ din curtea ºcolii
sã fie cultivat cu ceva legume sau flori, sã se planteze în el câþiva pomi, sã se
facã ceva altoiri, pentru ca sã se punã la dispoziþia copiilor niºte excelente
mijloace de a-i pune în contact cu natura.“6 Unde lucrul este imposibil de realizat, Haret se mulþumeºte ºi cu cultura plantelor în ghivece „ca mijloc extrem“,
pentru cã este „un excelent mijloc educativ.“7
1. Vol. III, p. 51.
2. Vol. III, p. 60-61.
3. Vol. III, p. 89.
4. Vol. III, p. 53.
5. Vol. III, p. 72.
6. Vol. III, p. 29.
7. Vol. III, p. 61.
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* * *
Aici este locul a rezuma ce a fãcut Haret pentru ºcoala primarã în timpul
cât a condus ministerul.
În 1893–1894, când se fãcu prima lege specialã a învãþãmântului primar
erau 3149 de ºcoli rurale. În 1896–1897, când el devine pentru prima datã
ministru, gãseºte 3446 ºcoli rurale ºi în 1909–1910, când pãrãseºte ministerul,
un numãr de 4695 ºcoli adicã avem în 12 ani (din care 9 ai ministeriatului sãu)
o creºtere de 1249 ºcoli.
Învãþãtorii sãteºti se înmulþesc de la 1864 pânã la 1896 cu 962 (de la 2667
la 3629), iar în cei 12 ani ai perioadei de care am vorbit (1897–1910) cu 2375
(de la 4085 la 6460).
Frecventarea creºte de la 1896 pânã la 1909 cu mai mult de îndoit: 129.283
elevi regulaþi în anul 1896–1897 ºi 338.211 în anul 1909–1910.
Absolvenþii cursului primar, care erau 6880 în 1896–1897, ajung la 26.992
în 1909–1910.
Iar rezultatul general, care se oglindeºte în nivelul cultural al þãrii, este
acesta: dupã statistica din 1899 procentul ºtiutorilor de carte era de 22%, iar
dupã cea din 1909 acest procent se ridicã la 39,4%, adicã o creºtere de 17%; iar,
dacã ne raportãm numai la populaþia satelor, vedem 15,2% ºtiutori de carte în
1899 ºi 34,7% în 1909, adicã o creºtere de 19,5%.
Se va zice cã acest rezultat este departe de ceea ce ar fi trebuit sã avem. A
judeca, însã, opera lui Haret în aceastã direcþiune, dupã ce ºi-a propus însuºi ca
ideal, este o greºealã. El singur a arãtat în nenumãrate rânduri lipsurile ºcoalei
primare ºi ºi-a exprimat nemulþumirea cã nu poate face mai mult. Drept este sã
judecãm aceastã operã dupã rezultatele obþinute faþã de trecut. ªi dacã judecãm
astfel – pe baza rezultatelor statistice –, va trebui sã mãrturiseascã oricine cã ce
a fãcut el în cei 9 ani cât a fost ministru este un rezultat strãlucit ºi cã, în momentul când el se retrage în 1910, lasã învãþãmântul primar în plin progres.
Acest progres nu se datoreºte, decât în micã parte, mersului natural al
lucrurilor, ci mai ales mãsurilor înþelepte luate de Haret în toate ocaziunile, se
datoreºte ochiului neadormit al aceluia care-ºi fãcuse din înaintarea stãrii
culturale a poporului nu numai o doctrinã de guvernãmânt, dar un crez personal.
Sufletul lui întreg era prins de aceastã preocupare ºi nenumãratele piedici ºi
motive de descurajare, pe care le cunoaºtem cei ce am avut onoarea sã stãm
aproape de dânsul, nu i-au înfrânt niciodatã voinþa, care da totul la o parte pentru
a izbândi în aceastã luptã pe care a socotit-o drept þintã supremã a vieþii sale.
Cele mai multe din aceste mãsuri administrative s-au putut vedea în
volumele precedente; în cel de faþã se vor vedea altele care întãresc pe cele din
trecut ºi puþine lucruri noi.
ªi în perioada aceasta gãsim aceeaºi preocupare pentru a stabili legãtura
între ºcoala primarã ºi mediul social în care acþioneazã.
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Urmãrind împuþinarea numãrului analfabeþilor, se ocupã de învãþãmântul
adulþilor, reamintind prefecþilor ºi primarilor îndatoririle comunelor, despre care
vorbeºte cu amãrãciune: „Cu pãrere de rãu trebuie sã constatãm cã, de 43 de ani
de când s-a decretat la noi învãþãmântul obligatoriu ºi gratuit, comunele au fost
departe de a se achita în mod satisfãcãtor de sarcinile ce li s-au lãsat în seamã…
Nu aiurea trebuie cãutatã cauza relei stãri a învãþãmântului nostru primar ºi a
imensului numãr de analfabeþi ce avem ºi care ne pune în rândul þãrilor celor mai
inculte din lume… Este imposibil ca starea aceasta de lucruri sã continuie.“1
În circulara aceasta se gãseºte ºi constatarea cã „lemnele nu se procurã la
timp sau nu se procurã deloc… În iarna trecutã au fost numeroase ºcoli unde nu
s-au dat lemne de foc, fãcând pe învãþãtori ºi pe copii sã se îmbolnãveascã de
frig sau sã închidã ºcoalele“. Dureroasã constatare! Asemenea fapte erau vechi
– sperãm cã azi nu se mai întâmplã aºa ceva – ele au inspirat lui Caragiale
cunoscuta lui schiþã, intitulatã: „Urgent!“ în care se vede (sub formã de adrese
oficiale) cum primarul comunei întârzie cu trimiterea lemnelor la o ºcoalã
primarã de fete ºi cum urmeazã o corespondenþã între primãrie, revizorat, direcþia ºcoalei ºi minister, corespondenþa începând în octombrie pânã în martie,
când, dupã o interpelare în Camerã, primarul scrie directoarei: „Mâine veþi
primi la ºcoala ce cu onoare dirijaþi cinci care de lemne etc.“. Autorul nu spune,
însã, dacã acel mâine a fost o realitate.
Pentru a înmulþi rezultatele ºcoalelor ºi cursurilor de adulþi, Haret prevede
în bugetul ministerului sume cât de mari i se permite pentru a încuraja munca
învãþãtorilor ºi cere revizorilor ºcolari sã urmãreascã silinþele lor, sã facã
tablouri de cei mai sârguitori.2 În fine, profitând de o sumã de manifestaþiuni ale
corpului didactic de toate gradele „de a aduce contingentul lor de muncã sub
toate formele pentru a ajuta la ridicarea cât mai repede a stãrii economice ºi
culturale a þãrii“3, atrage atenþiunea celor binevoitori cã urgenþa cea mai mare o
prezintã cursurile de adulþi sub toate formele: „pentru a micºora în mod simþitor
marea masã a analfabeþilor, care constituie pentru þarã o povarã, un pericol ºi
piedica cea mai mare pentru înaintarea ei temeinicã în civilizaþie.“
Sunt cuvinte pornite dintr-un suflet îndurerat, pe care sub diverse forme le
repeta în nenumãrate ocaziuni ºi care – vai! ºi astãzi – se pot repeta cu destulã
îndreptãþire.
Dar nu numai chestiunea instrucþiunii adulþilor îl preocupa pe Haret, ci
întreaga activitate extraºcolarã. Chiar din 1907, îndatã ce restabilirea liniºtei o
permite, el îndeamnã pe toþi la lucru: „Precum dupã furtunã gospodarul harnic
îºi adunã iarãºi snopii risipiþi ºi se pune la lucru cu îndoitã ardoare, tot aºa ºi noi,
1. Vol. III, p. 57.
2. Vol. III, p. 61.
3. Vol. III, p. 71.
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care avem rãspunderea cea mai mare în pregãtirea viitorului, trebuie sã reparãm
rãul ce s-a fãcut ºi sã ne reluãm cu puteri încordate munca noastrã întreruptã.“1
El le aminteºte cã datoria lor este sã vindece „sufletul de otrava urii ºi a
neîncrederii,“ cã nimeni nu poate sta spectator pasiv, cã nu se cade sã se lase
unii pe alþii, ci cu toþi, mari ºi mici, de la sate ºi de la oraºe sã se sprijine
reciproc. „Fi-va cineva care, în urma dureroasei experienþe recente, va mai avea
tristul egoism de a nu pune umãrul alãturi cu tovarãºii lui de apostolat?“ El cere
ca toate autoritãþile locale sã fie interesate la miºcarea învãþãtorilor ºi toþi sã
lucreze cu prudenþã, cu stãruinþã, fãrã pripire ºi potrivit cu mijloacele de care
dispun. Nu le ascunde greutãþile ºi rezistenþele ce vor întâmpina; dar le spune
cu convingerea adâncã a omului care a luptat ºi a suferit: Sacrificiul pentru þarã
se mãsoarã dupã mãrimea datoriei, iar nu dupã a greutãþilor. Ca ºi soldatul care
moare ca sã asigure o victorie pe care el nu o va vedea, tot aºa ºi noi trebuie sã
ne devotãm pentru a pregãti o stare de lucruri din care noi nu vom vedea decât
începutul, dar care nu se va desãvârºi decât cu încetul pentru urmaºii noºtri. Noi
ne vom duce din aceastã lume cu marea mulþumire de a ne fi fãcut datoria ºi de
a fi participat la lucrarea cea bunã. Faþã de dânsa, uitãm, am ºi uitat, necazurile
ºi suferinþele ce am îndurat din cauza ei.“2
Cine vorbeºte aºa? Este oare ºeful suprem ierarhiceºte al unei administraþiuni care se adreseazã inferiorilor sãi? Nu! Este omul de inimã care gãseºte
accente ce merg în fundul sufletului ºi rãscolesc tot ce sufletul omenesc are ascuns în colþurile unde n-a pãtruns rãutatea ºi îndemnurile diavoleºti. Este luptãtorul care, convins de puterea binelui, are încredere în biruinþa asupra rãului.
Asemenea fapte explicã de ce Haret a reuºit sã-ºi facã duºmani, dar ºi mulþi
amici fanatici.
De aceea are mulþumire sã vadã „miºcarea ce începea a se produce cu o
intensitate din ce în ce mai mare printre membrii corpului didactic de la oraºe“3.
De aceea, convingând pe membrii Sf. Sinod, obþine votul de la 21 octombrie
1909 pentru stabilirea unei conlucrãri dupã un plan comun a preoþilor cu
învãþãtorii ºi dã deciziunea de la 20 martie 1910, prin care dã formã definitivã
acestei activitãþi frãþeºti pentru binele obºtesc.4
Astfel se pot dezvolta mai bine ºi cooperativele sãteºti de tot felul5 ºi
librãriile cooperative ale ºcolarilor, cãutând sã ia mãsurile necesare pentru a le
pãstra caracterul lor benevol ºi scopul de a ajuta pe copiii sãraci.6

1. Vol. III, p. 39.
2. Vol. III, p. 39.
3. Vol. III, p. 30.
4. Vol. III, p. 85.
5. Vol. III, p. 59.
6. Vol. III, p. 77.
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Cu constantã grijã de a pãstra caracterul serios ºi cumpãnit tuturor manifestãrilor pornite cu îndemnul ºi ajutorul învãþãtorilor, el dã sfaturi de prudenþã
ºi pune în vedere celor interesaþi greºelile de care trebuie sã se fereascã.1
Era firesc din parte-i, cãci tot la corpul didactic, mai ales primar, face apel
ºi pentru alte chestiuni afarã de cele legate de culturã ºi politicã. Prin ºcoalã
urmãreºte el descoperirea focarelor de boli molipsitoare spre a veni în ajutorul
medicilor comunali; prin ºcoalã îºi propune „a stârpi cu încetul deplorabila
deprindere a poporului de a se adresa la babe“2; prin ºcoalã vrea sã facã anchete
de mare interes social asupra stãrii intelectuale, economice morale ºi sanitare a
familiilor3.
Oricine vede ce înaltã misiune dã Haret corpului didactic primar. De aceea le
ºi aratã o deosebitã solicitudine. Niciun alt ministru nu lucrase ca el pentru
îmbunãtãþirea stãrii materiale ºi morale acestui corp, dar a þinut, în acelaºi timp, sã
punã hotare sigure peste care sã nu se treacã. Astfel au fost cursurile de perfecþionare pentru ajutorii învãþãtori, organizate în 1909, mãsurile bine chibzuite pentru
înaintarea pe loc a învãþãtorilor, „cel mai excelent mijloc de emulaþiune“ (cum zice
un învãþãtor), la care adãugãm modificarea adusã – prin stãruinþa lui – articolului
7 din legea pentru regularea proprietãþii rurale în sensul cã preoþii ºi învãþãtorii se
vor considera cã sunt ºi ei cultivatori sãteni, astfel au putut sã dobândeascã „locuri
de casã sau de culturã ºi sã-ºi poatã în temeia gospodãrii, model pentru sãteni.“4 De
aceea cu drept cuvânt scria în 1911 un institutor: „Cel mai valoros omagiu pe care
corpul învãþãtoresc îl poate aduce dlui Spiru Haret este ca întreg acest corp sã se
facã ºi în viitor demn de situaþia ce i s-a dat de d. Haret.“
Sã dea Dumnezeu ca acest lucru sã nu-l uite niciodatã!
* * *
Atenþiunea ce trebuia sã dea pentru problemele multiple ale învãþãmântului
secundar i-a fost tulburatã la începutul activitãþii sale din aceastã epocã de o
chestie care a produs atunci mult zgomot ºi a dezlãnþuit în contra lui porniri
politice foarte violente.
Se ºtie cã prin legea din 1898 pentru organizarea învãþãmântului secundar
Haret a suprimat concursul pentru fiecare catedrã ºi 1-a înlocuit cu examenul de
capacitate urmat de un tablou din care, la fiecare vacanþã, trebuia sã se ia pe rând
cei reuºiþi ºi sã se numeascã în locurile potrivite. Prima sesiune a acestor examene
a început la 1 octombrie 1904. În ianuarie 1905, dupã ce Haret se retrage, noul
1. Vol. III, p. 77.
2. Vol. III, p. 31.
3. Vol. III, p. 70 ºi 73-74.
4. Vol. III, p. 86.
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ministru întrerupe seria de examene, introduce oarecare modificãri în lege,
schimbã comisiunile ºi reîncepe examenele mai târziu. Revenind Haret în 1907
constatã toate acestea, mai constatã cã, dupã formarea tablourilor de capacitate,
nu s-au publicat toate catedrele vacante, candidaþii reuºiþi ºi înscriºi au fost
împiedicaþi a-ºi exercita dreptul de liberã alegere, mai târziu s-au fãcut ºi
transferãri tot aºa de neregulate. Toate aceste constatãri le supune Haret
consiliului de miniºtri printr-un raport de la 3 iulie 1907, însoþit de toatã documentaþia necesarã1 ºi, fiindcã chestia i se pãrea prea serioasã, cere aprobarea
colegilor sãi pentru mãsurile ce avea sã ia ºi care erau: publicarea din nou a
tablourilor de capacitate ale examenelor din 1904, 1905 ºi 1906; publicarea din
nou a orelor vacante care s-au ocupat în 1905 ºi 1906; repartizarea din nou a
orelor vacante între profesorii care au drept.
Înainte chiar de a aplica aceste mãsuri, foarte mulþi profesori pe care îi
priveau aceste anulãri s-au adresat justiþiei. Dupã ce a început aplicarea lor, s-a
ajuns la rezultatul cã unii au fost puºi în situaþiile anterioare, alþii au avut situaþiile schimbate, dar prin aceasta au fost mulþumiþi cei care protestase în vremea
când se fãceau primele numiri (în 1905–1906). Prea puþine au fost cazurile în
care justiþia a dat satisfacþie celor ce i s-au adresat, anulând deciziuni ale lui
Haret. Chestiunea aceasta a avut ecou în Parlament, unde i s-au adresat interpelãri, ea a hrãnit câtãva vreme luptele politice, despre care se va vorbi în capitolele privitoare la activitatea lui parlamentarã.
Reuºind sã punã rânduialã acolo unde a fost nevoie ºi a fost cu putinþã,
Haret a continuat opera începutã în celelalte perioade ºi a adus câteva inovaþiuni. Vom nota: continuarea conferinþelor profesorilor pe specialitãþi (instituite
încã din 1899), care aveau de scop schimb de idei între profesori ºi reprezentanþii autoritãþii centrale pe de o parte, între profesori de aceeaºi specialitate, pe de
alta; prin acestea se forma o unitate de vederi ale profesorilor din acelaºi grup,
iar conducãtorii învãþãmântului erau puºi în curent cu multe împrejurãri care
necesitau anume mãsuri administrative pentru progresul ºcoalelor. aici întâlnim
o veche idee a lui Haret, pe care o formulase în „Raportul“ din 1884: el socotea
cã este în interesul superior al învãþãmântului ca, între învãþãtorimea de toate
gradele ºi între administraþie, sã fie un raport de colaborare ºi, fiindcã pe atunci
singura instituþie de care s-ar fi putut folosi era consiliul general al instrucþiunii,
dorea ca acesta sã fie întrebuinþat în acest scop (modificându-i-se, fireºte, componenþa), apoi, vãzând cã nu e cu putinþã, voia sã se foloseascã de activitatea
Societãþii corpului didactic, desfiinþatã ºi ea mai târziu. Pentru stabilirea unui
fel de osmozã între minister ºi profesorime, a încurajat congresele corpului
didactic ºi s-a folosit de conferinþele pe specialitãþi despre care am vorbit.
Vom însemna apoi instituirea comisiunii pedagogice (în noiembrie 1907).
Alãturi de corpul inspectorilor care trebuiau sã cerceteze activitatea profesorilor
1. Vol. III, p. 33-34.

+Opere_vol_III_final.qxd

11/22/2009

10:54 AM

Page 15

Introducere / 15

ºi sã o aprecieze, pentru diferite nevoi administrative, Haret a avut ideea de a
însãrcina pe un numãr de profesori distinºi în fiecare specialitate sã viziteze pe
colegii lor, sã asiste la lecþiuni, sã discute diferitele chestiuni de metodicã ori de
ºtiinþã ce s-ar ivi. De aici puteau sã profite ºi unii ºi alþii ºi, la urmã, învãþãmântul sã aibã un câºtig însemnat.
Tot în epoca aceasta Haret a încercat sã simplifice întocmirea examenului
de fine de an, la ºcolile secundare reducându-le din importanþã. Era tot vechea
lui idee, care ar însemna un mare progres dacã s-ar putea aplica: profesorul sã
caute a cunoaºte aºa de bine pe ºcolarii sãi ca sã n-aibã nevoie de controlul fugar
ºi adesea iluzoriu de la sfârºitul anului.
Deºi nu credea în valoarea absolutã a examenului, socotea însã cã este o
datorie de onestitate ca acolo unde se aplicã mãsura aceasta, sã se facã lucrurile
cu toatã seriozitatea. De aceea, aflând cum se fac examenele particulare, el
adreseazã prezidenþilor de comisiuni examinatorii o circularã prin care le atrage
atenþia asupra neregulilor ce s-au petrecut: „cataloage pierdute sau þinute în
dezordine; note greºite; ºtersãturi ºi îndreptãri în cataloage, fãcute în mod
arbitrar; lucrãri scrise distruse în loc de a fi pãstrate în arhiva ºcoalei… permisiune acordatã unor ºcolari de a trece examene pentru câte douã, trei, patru ºi
chiar cinci clase.“1 Dacã la acestea, adãugãm ºi posibilitatea de fraudã, substituire de persoane, înþelegem mâhnirea lui Haret, care spune cã asemenea examene ale elevilor pregãtiþi în particular sunt un rãu exemplu pentru cei din ºcoalele statului, aduc descurajarea pentru cei silitori ºi încurajare spre rele pentru
cei slabi de îngeri. El vede un pericol pentru întregul învãþãmânt, care devine
„un mijloc de stricãciune moralã ºi de îndemn la fraudã ºi necinste.“
Se ºtie cã Haret a fost totdeauna un amic al ºcoalelor particulare, a crezut
cã ele pot lucra alãturi de cele publice la înaintarea stãrii culturale a þãrii, dar a
cerut muncã serioasã ºi onestã din partea directorilor, a împiedicat pe cât a putut
relele ºi a pedepsit adesea pe cei vinovaþi. Dorinþa lui a fost sã facã o lege a
învãþãmântului privat. În 1898, vorbind în Parlament în discuþia legii învãþãmântului secundar ºi superior, zicea cã complementul acestei legi sunt altele
douã: a învãþãmântului privat ºi a învãþãmântului profesional ºi îºi exprima speranþa cã va începe cu cel privat ºi apoi va trece la celelalt învãþãmânt. Împrejurãrile au voit ca sã facã în 1899 pe cea de a doua, iar pentru cea dintâi, când
a venit cu proiectul în 1904, a fost nevoit sã-1 retragã înainte de a ajunge la
votare. Mãrturisesc cã n-am înþeles de ce adversarii lui politici s-au înverºunat
atât contra acestei legi ºi de ce amicii lui politici nu l-au susþinut îndeajuns
pentru ca sã dea þãrii un instrument preþios în folosul culturii. Astfel, a fost silit
ºi el, ca ºi alþi miniºtri, sã se mulþumeascã cu regulamente ºi dispoziþiuni ministeriale, care nu pot înlocui o lege.
1. Vol. III, p. 32.
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* * *
Ca ºi în celelalte perioade ale activitãþii sale de ministru, Haret stãruieºte ºi
acum în aplicarea concepþiunii sale: cã ºcoala trebuie sã dea educaþie ºi mãsurile
lui pornite de aici sunt numeroase ºi îndreptate în multe direcþiunii.
Din pricini pe care nu este locul a le arãta aici, concetãþenii noºtri nu prea
sunt convinºi cã legile ºi regulamentele trebuie respectate. Cine a trecut prin
oricare ramurã a administraþiei a avut nenumãrate ocaziuni sã audã vorba veche:
,,o fi zicând aºa legea, dar dacã vrei d-ta…“ De aceea un distins om politic, Dim.
Sturdza, s-a vãzut silit sã punã în fruntea programului de guvernãmânt al unui
guvern liberal: „Domnia legilor“. Persiflat de unii, socotit de alþii ca pesimist,
acuzat cã ºi el e vinovat cã mai poate dãinui o stare de lucruri care sã justifice un
asemenea punct de program, el a luptat pentru realizarea lui ºi fericiþi am fi cei
din generaþiile mai noi dacã am putea zice cã azi legile domnesc fãrã
contestaþiune… Haret socotea cã acea regretabilã mentalitate cetãþeneascã se
datora lipsei de educaþiune ºi cã, în afarã de alte mãsuri care nu intrau în
atribuþiunile lui, îndreptarea va veni prin ºcoalã. E o circularã din 1907 cãtre
directorii de ºcoli primare prin care îi invitã sã nu mai spunã pãrinþilor care cer
ceva contra legilor ºi regulamentelor: Duceþi-vã la minister, cãci el singur poate
face. „Aceasta – zice Haret – este cea mai rea ºcoalã ce se poate face unora care
ºi fãrã aceste lecþii de ilegalitate sunt prea mult înclinaþi a crede cã nicio lege nu
e fãcutã ca sã fie respectatã.“1 Circulara aceasta, pe care atunci au taxat-o unii de
naivitate, iar adversarii lui de ipocrizie, era, în realitate, din partea lui Haret un
act de credinþã. Pentru el, cea mai neînsemnatã prescripþie dintr-un Regulament
era sfântã încãpãþânare! – ziceau atâþia care se vedeau refuzaþi de el pentru „un
lucru de nimic.“ Haret nu era încãpãþânat, cãci niciun ministru de instrucþie n-a
schimbat aºa des diferite detalii din regulament ca el. De ce? Dacã se convingea
cã o mãsurã prevãzutã într-un articol nu dã roade bune sau are vreun
inconvenient serios, el fãcea tacticos raport la Consiliul de miniºtri, la Rege ºi
modifica articolul, dar nu-l cãlca pe câtã vreme era încã în vigoare. El nu era ca
aceia care cheamã pe directorul respectiv ºi, dându-i petiþia, îi spun: E contra
regulamentului, dar poate gãseºti vreun precedent! Povestea spune despre un
ministru care fãcea însuºi primul precedent antilegal pentru a avea drept sã-1
facã pe al doilea ºi care cu atât mai fericit era când gãsea vreo cãlcare de regulament a unui adversar politic, cãci în mintea lui se fãcea îndatã acest raþionament: sã pofteascã sã protesteze o gazetã, cãci imediat i-arãt ce a fãcut cutare.
Judecând faptul de la care porneºte circulara amintitã, fireºte cã chiar dacã directorul ºcoalei nu l-ar fi îndemnat, n-ar fi putut opri pe cetãþean de a se duce la
minister. Chestiunea era cã aici favoarea sã nu se facã. Haret, care se credea
1. Vol. III, p. 51.

+Opere_vol_III_final.qxd

11/22/2009

10:54 AM

Page 17

Introducere / 17

destul de forte ca sã n-o facã, putea sã spere cã educaþia cetãþeneascã se va
perfecþiona ºi de aceea se credea ºi îndreptãþit sã scrie ceea ce a scris.
Aceeaºi fermitate de convingere ºi aceeaºi încredere în puterea educativã a
ºcoalei îi dicteazã sã facã o altã circularã prin care atrage atenþia învãþãtorilor
contra jocurilor de noroc: „una din cele mai funeste ºi degradatoare pasiuni“1 ºi
le cere sã supravegheze ºi sã îndemne spre bine pe elevi ca sã poatã influenþa ºi
pe pãrinþii lor. Fireºte, asemenea cerinþã presupunea cã dascãlii sunt indemni
faþã de aceastã pasiune. De ce se va fi adresat numai corpului didactic primar ºi
încã numai celor rurali? Ne place a crede cã ceilalþi n-aveau nevoie de asemenea
sfaturi, deoarece erau de mai înainte convinºi. Sã nu fi fost, Doamne fereºte! cã
ar fi vãzut inutilitatea lucrului ºi se mulþumea – ca þãranul din fabula lui
Costache Bãlãcescu(1) (care mirosea peºtele la coadã) – sã încerce a începe îndreptarea de la coadã.
Ar zice cineva: Ce crimã este cã fãrã sã fure, sã înºele, vrea omul sã se îmbogãþeascã? Negreºit, Haret nu putea sã aibã gândul a opri pe cetãþeni sã-ºi sporeascã averea; dar el a dat tuturor reþeta pentru aceasta: muncã ºi economie. Când
a îndemnat pe sãteni sã facã agriculturã mai bunã, când a încurajat formarea de
tovãrãºii pentru vânzarea în comun, când i-a chemat sã-ºi dea banii la banca
popularã spre a-i înmulþi, n-a arãtat oamenilor drumul spre îmbogãþire? ªi pe
lângã acestea el a fost acela care a dat cea mai mare atenþie Caselor de economie
ºcolarã ºi care a instituit un inspectorat al acestor case ºi, pentru cã mania lui (cum
se zicea ) era sã punã rânduialã în toate, a fãcut ºi un regulament special. Circulara
sa din decembrie 1909 cãtre directori ºi diriginþi de ºcoli este un adevãrat curs de
metodicã pentru educaþiunea ºcolarilor spre economie.2 ,,În faptul economiei, zice
el, sunt douã acte: actul financiar, care aduce celui ce pune la pãstrare un câºtig;
actul moral, deprinderea de a nu arunca banii pe lucruri de nimic. Aceastã deprindere cu pãstrarea, este un exerciþiu de gimnasticã moralã mult mai preþioasã decât
banul însuºi, pentru cã ea ridicã valoarea omului ºi-l face sã aibã voinþã ºi într-o
societate de oameni liberi scopul educaþiei trebuie sã fie acela de a face oameni
cu voinþã, stãpâni pe ei înºiºi.“ Apoi urmeazã instrucþiuni de procedare, în care
vorbeºte de lecþiuni speciale, de cuvântãri iarãºi speciale în ocaziile cînd se adunã
la ºcoalã ºi pãrinþii (tot ideea lui veche: ºcoala trebuie sã radieze ºi dincolo de
zidurile ei) ºi altele. Circulara aceasta este un preþios model de modul cum ºtia
Haret sã se coboare pânã la detaliile cele mai mici ale unei chestiuni ºi sã se înalþe
pânã la filosofia ei.
Urmãrind acelaºi scop de a da cât mai mare rol educativ ºcoalei, Haret a
încurajat ºi acum serbãrile ºcolare obiºnuite, iar pentru ocaziuni mari s-a gândit
din vreme la pregãtirea unor serbãri speciale. La 24 ianuarie 1909 se împlineau
1. Vol. III, p. 58.
2. Vol. III, p. 80.
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cincizeci de ani de la sãvârºirea Unirii Principatelor ºi pentru comemorarea
acestui act a trimis la 13 septembrie 1908 o circularã directorilor de ºcoli primare ºi secundare: „Ocaziunea aceasta nu trebuie lãsatã sã treacã, fãrã ca
tinerimea ºcolarã sã fie deºteptatã asupra însemnãtãþii ei ºi fãrã sã fie fãcutã sã
înþeleagã rostul actual al lucrurilor, în care alegerea de la 24 ianuarie 1859 a fost
un moment hotãrâtor.“1 Le cere sã organizeze în ºcoalã serbãri la care sã asiste
ºi publicul ºi mai ales pãrinþii ºi, ºtiind locvacitatea fãrã temei a multora, dã o
preþioasã recomandaþie: „vorbirile sã fie cât de puþin declamatorii ºi sã se întemeieze mult pe fapte, cãci faptele petrecute în anii aceia ºi oamenii care au luat
parte la ele constituie desigur obiectul uneia din cele mai înãlþãtoare lecþii ce se
pot da nu numai tinerimii, dar ºi unui popor întreg.“
ªi astfel, graþie lui Haret, în ziua de 24 ianuarie 1909, în toate centrele de
populaþie din Regat pânã în cel mai mic sat cu ºcoalã, s-au þinut cuvântãri –
poate ºi unele „declamatorii“ – care au reamintit sau au adus în cunoºtinþa
ascultãtorilor actul de la 24 ianuarie.
Dacã serbãrile acestea au un rol însemnat în educaþia patrioticã a tinerimii,
fiindcã o face sã cunoascã þara în trecut, adicã istoria ei, Haret s-a gândit ºi la
mijloacele de a face pe ºcolari sã cunoascã ºi þara în prezent, adicã geografia ei.
Negreºit, existau ºi pe atunci cursuri de geografie în toate ºcoalele; dar nu era
de ajuns. Nu poate zice cã-ºi cunoaºte þara acel care a citit o carte sau zece cãrþi.
Complementul cel mai interesant pentru aceasta sunt excursiunile; lucru a fost
înþeles de mulþi ºi de mai mult timp ºi chiar practicat pe ici pe colo, dar consacrarea oficialã a excursiunilor ºcolare s-a fãcut de cãtre Haret în 1903. Rezultatele au fost, desigur mulþumitoare, dar au avut ºi multe dificultãþi, cãci organizarea ºi mai ales conducerea lor era lucru ostenitor ºi delicat. Se cerea mai ales
spirit de ordine ºi din partea conducãtorilor ºi din partea elevilor. Cum nu ne
puteam lãuda cu asemenea însuºire, Haret e nevoit, pe baza informaþiilor luate,
sã dea în ianuarie 1910 o circularã cãtre directorii de ºcoli, indicându-le toate
dispoziþiile regulamentelor ºi toate mijloacele necesare pentru a reuºi mai bine.2
Rezultatele nesatisfãcãtoare ale excursiilor se explicã, între altele, ºi prin
lipsa de disciplinã a ºcolarilor. Acest lucru va fi fost observat de mulþi oameni
politici, care s-au gândit sã caute un remediu. Trebuie disciplinã? Unde e mai bunã
disciplinã decât în armatã? Sã facem apel, deci, la armatã ca sã ne dea disciplina
care trebuie în ºcoalã. Acest raþionament greºit, care însemna mãrturisirea unui
faliment total al organizãrii învãþãmântului nostru, pe care ºi l-a însuºit ministrul
de instrucþie de atunci, a condus la alcãtuirea unei legi (4 martie 1906), care introducea instrucþia militarã obligatorie în toate ºcoalele de bãieþi, adicã: exerciþii
militare, cunoºtinþele teoretice ostãºeºti ºi tragere la þintã. Acestea se predau de un
1. Vol. III, p. 68.
2. Vol. III, p. 82-83.
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corp de instructori speciali numiþi de ministerul de rãzboi ºi depinzând de un ºef
care nu þinea de administraþia ºcolarã, toþi, fireºte, grade inferioare ºi ofiþeri.
Notele la obiectele militare se socoteau la promoþiunea elevilor chiar cu un
coeficient mai mare decât celelalte note. Haret n-a putut decât sã arate în articolele
sale publicate în „Revista generalã a învãþãmântului“1(2) toate neajunsurile ce vor
rezulta pentru mersul ºcoalelor ºi când a venit ministru în 1907 ºi a vãzut cum se
realizase temerile lui, mai mult chiar decât scrisese el, a cãutat sã ia mãsuri de
îndreptare, mãrginite deocamdatã la ºcoalele normale, unde i se pãrea cã urmãrile
sunt mai grave, cãci, din pricina programului militar, rãmânea neexecutat
programul „civil“ ºi normaliºtii terminau ºcoala cu studiile necomplete. În acest
scop a dat la 28 august 1907 o circularã cãtre directorii acestor ºcoli2 în care aratã
ce modificãri trebuie fãcute în orarele claselor la 1 septembrie urmãtor pentru a se
îndrepta întrucâtva starea de lucruri existentã ºi în care justificã aceste modificãri,
zicând între altele: „Introducerea învãþãmântului militar nu poate justifica aceste
mari neajunsuri… Noul învãþãmânt putea sã fie introdus în programã ºi sã i se
facã un loc potrivit cu serviciile ce era el în mãsurã sã dea, dar el nu trebuia nici
sã absoarbã, nici sã domine, nici sã împiedice funcþionarea regulatã a
învãþãmântului civil, cãruia se datoreazã formarea societãþilor moderne ºi care –
ºi la noi – a format ºi va forma ºi pe viitor temelia educaþiei naþionale.“ Profesorii
ºi institutorii care au funcþionat în acel timp ºi-aduc aminte dezordinea care s-a
produs din cauza nepriceperii pedagogice a corpului de instructori militari ºi de
situaþia ridicolã în care se gãseau unii din ei puºi sã dea lecþiuni unor ºcolari cu
cunoºtinþe superioare celor ce aveau ei. Gândiþi-vã la sergenþii care învãþase o
clasã sau douã primare ºi explicau elevilor din clasa a IV-a ce este traiectoria unui
proiectil, gândiþi-vã cã aceste cursuri se dictau în clasã ºi amintiþi-vã de hohotul
de râs ce se producea în public când gazetele publicau pagini din aceste „cursuri“.
Vãzând cã silinþele sale nu pot da toate roadele cuvenite, mai ales cã corpul
instructorilor ascultând de ordinele superiorilor, care nu se simþeau sub controlul ºi
conducerea ministrului de Instrucþie, aplicau cum credeau ei hotãrârile acestui
minister, Haret trimite ºefului guvernului la 1 iunie 1908 demisiunea sa zicându-i
„Dacã nu mi se permite sã administrez ºcoalele cum înþeleg eu, vã rog sã fiu descãrcat de o sarcinã care-mi impune numai responsabilitãþi ºi nimic altceva. Vã rog
sã credeþi cã în niciun chip nu pot sã merg mai departe în condiþiunile acestea.“3
Situaþiunea, desigur, era foarte neplãcutã pentru Dim. Sturdza. Având despre Haret ideea pe care ºtim cã o avea, ar fi considerat ca o mare pagubã ca el
sã nu mai fie în capul ministerului ºcoalelor. De altã parte organizaþia militarã
1. Vezi: „Revista generalã a învãþãmântului“, 1906–1907. Articolele sunt reproduse în
colecþia de faþã în volumul cu Polemici.
2. Vol. III, p. 47.
3. Vezi scrisoarea în volumul XI care cuprinde scrisorile lui Haret.
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de care vorbim fusese fãcutã cu învoirea ºi poate cu îndemnul regelui, care trebuia sã fie mulþumit de a avea o tinerime disciplinatã. Mulþi din jurul lui Haret
– deºi nu ºtiau de scrisoarea cãtre Sturdza – vedeau dificultatea situaþiei ºi erau
foarte îngrijoraþi pentru învãþãmânt. Totuºi lucrurile au luat altã cale. Regele
Carol I era om înþelept, nu þinea sã impunã o pãrere numai pentru cã era al lui,
ci cerceta faptele ºi împrejurãrile cu obiectivitate; apoi avea o consideraþie
deosebitã pentru valoarea lui Haret; de aceea a admis ca lucrurile sã se schimbe.
Organizarea din 1906 s-a desfiinþat ºi în locul legilor din 7 martie ºi 22 iunie
1906 s-a votat altã lege promulgatã la 24 martie 1909 care introducea în ºcoalele
secundare ºi profesionale de bãieþi instrucþia militarã ºi tragerea în þintã cu un
personal numit de ministerul de Instrucþie. ªcoalele normale au pãstrat obligaþia
de a avea cursuri militare, dar în schimb elevii erau înscriºi încã din ºcoalã în
controalele armatei ºi erau dispensaþi de serviciul în cazãrmi.
* * *
Înainte de a încheia, trebuie sã mai pomenim de o instituþie creatã de Haret
în epoca de care ne ocupãm.
Dupã ce luase o sumã de mãsuri pentru a pune vechea comisiune a monumentelor istorice (înfiinþatã în 1892) în situaþia de a lucra cât mai bine, dupã ce
a alipit-o în 1907 pe lângã Casa Bisericii, s-a gândit la o altã chestiune în
legãturã cu istoria þãrii.
Studiile istorice serioase se întemeiazã pe documente. Documentele se gãsesc
în arhive ºi se pot consulta acolo de cei interesaþi. Se înþelege cã aceastã procedare
cere mai mult timp ºi bani mai mulþi. Spre a încuraja dezvoltarea cercetãrilor
istorice, s-a întreprins în toate þãrile culte publicarea acestor documente. Se impunea ºi þãrii noastre aceastã îndatorire. Spre îndeplinirea acestei cerinþe au
început sã lucreze în 1843 Kogãlniceanu(3) cu „Cronicele Moldovei“, în 1845
Laurian ºi Bãlcescu(4) cu „Magazin istoric pentru Dacia“. A continuat Hasdeu ºi
alþii ºi în urmã Academia ºi-a luat sarcina de a face ea asemenea publicaþii, între
care este marea colecþiune, care poartã numele de Hurmuzachi, pentru amintirea
lui Eudoxiu Hurmuzachi(5) care a dãruit Academiei Române o preþioasã adunare
fãcutã de el. Între colaboratorii la aceastã operã a fost ºi dl N. Iorga(6), care a
întocmit, ºi alte colecþii sub îngrijirea sa. Haret, socotind cã statul este dator sã
contribuie ºi el pentru înmulþirea lucrãrilor de acest fel ºi îndeplinirea lor dupã
norme ºtiinþifice, a întocmit în 1909 un proiect de lege prin care se înfiinþa o
Comisiune istoricã a României, cu însãrcinarea de a publica cronici interne ºi
externe, documente, inscripþii º. a. Este de mirare cum a putut fi atacat acest proiect în aºa fel ca sã fie respins în martie 1909 ºi sã nu devinã lege decât în
februarie 1910. Haret a numit ca membri (pe 7 ani) pe: I. Bogdan, D. Onciul(7), I.
Bianu ºi Demostene Russo(8), având ca secretar pe Al. Lapedatu(9). Aceastã
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comisie a publicat, cu subvenþiunea ce se acorda anual de minister, multe lucrãri
de valoare, în curs de mai mulþi ani.
* * *
Mai este o mãsurã importantã a lui Haret în acest timp, de care trebuie sã ne
ocupãm – în altã ordine de idei: în administraþia ºcolilor. A administra bine presupune – pe lângã bune intenþiuni ºi alte însuºiri – a cunoaºte pe cei administraþi.
De aceea, în toate, este necesar un serviciu de control. Fireºte, ca orice pe lume,
ºi acest serviciu poate fi ridiculizat, cum zice „Paraponisitul“ lui Alecsandri(10):
Avem bujori
De perceptori
ªi controlori
ªi inspectori
Sub inspectori
ªi inspectori
De inspectori…
ba poate chiar sã merite a fi ridiculizat; dar – iarãºi ca orice lucru – dacã e fãcut
cum trebuie poate fi folositor scopului. Totul este sã fie seriozitate, fiecare sã-ºi
facã datoria. Haret, de mult, din 1884, când a publicat ,,Raportul“ sãu ºi când era
singur inspector peste toate ºcoalele, aratã nevoia de a înmulþi personalul de control. În 1908 erau, pentru învãþãmântul primar, 2 inspectori generali, 7 inspectori
de circumscripþie ºi câte un revizor ºcolar de fiecare judeþ. Socotind cã numãrul
revizorilor nu e suficient în raport cu numãrul din ce în ce mai mare al învãþãtorilor, pe de altã parte voind sã încurajeze pe cei distinºi dintre învãþãtori care
fusese înaintaþi (dupã examenele instituite tot de Haret), înfiinþeazã, la 1 septembrie 1908, 52 de posturi de revizori ºcolari de clasa a II-a. Se îndoieºte cineva dacã
erau necesari? Dacã pentru un judeþ cu cca. 100 de comune – zice un învãþãtor–
sunt vreo 7 administratori de plasã, cum sã fie suficient un singur revizor pentru
un judeþ cu cca. 170 de ºcoale? Dar dacã nu se discutã necesitatea, se poate discuta
alegerea lor. În aceastã privinþã, Haret, pentru ca sã nu facã vreo greºealã, a luat
toate mãsurile, a cules toate informaþiile ºi – trebuie sã adaug, ca unul ce eram
atunci în administraþia ºcolarã – nicio informaþie de la cluburile politice.
Preþioasele rezultate, bogatul material informativ ce au adus aceºti noi revizori
plini de râvnã ºi de entuziasm pentru misiunea lor au arãtat folosul cel mare ce ar
fi putut da aceºtia, dacã întâi, dacã nu s-ar fi desfiinþat (în 1911), apoi dacã ar fi
fost lãsaþi sã-ºi vadã liniºtit de treabã, urmãriþi de ochii veghetori ce ar fi trebuit
sã fie la centru, în fine, dacã la facerea vacanþelor, ar fi fost înlocuiþi dupã niºte
criterii obiective de alegere.
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În legãturã cu chestiunea aceasta a serviciului de control vom nota deciziunea
din 12 mai 1909 prin care fixeazã sfera de atribuþiuni ale inspectorilor ºcolari1.
Interesant este cã gãsim aici un început de descentralizare administrativã: se
fixeazã lucrãrile ce pot fi fãcute de revizori ºi de inspectori fãrã a se adresa
ministerului. Nu e locul sã discutãm aici problema descentralizãrii, pe care n-am
reuºit s-o rezolvãm nici pânã azi ºi care într-un moment ne-a dat sfãrâmarea
conducerii statului în „provincii“; dar cei care se ocupã ºi se vor ocupa de ea vor
avea mare folos dacã vor studia activitatea lui Haret. El era bucuros sã dea
atribuþiuni bine hotãrâte funcþionarilor (fireºte pe baza unor norme bine, strict
stabilite de regulamente) ºi sã-i lase liberi ºi rãspunzãtori de actele lor. Mi-aduc
aminte de o întâmplare caracteristicã pentru ceea ce spun aici. Era în regulamentul
ºcoalelor secundare un articol care stabilea vârsta minimã la care un copil putea
fi admis în liceu ºi se prevedea cã directorul ºcoalei poate da dispensã pânã la 3
sau 4 luni, iar sub aceastã limitã va dispune ministerul. Îºi închipuie oricine cã
veneau din toatã þara cereri de acest fel ºi, cum ministerul n-avea nicio restricþiune, solicitatorii fãceau apel la aceastã putere absolutã a ministrului. Haret a
modificat articolul, a mãrit limitele între care se putea miºca directorul ºi a stabilit
cã sub aceastã limitã nici ministerul nu poate da dispensã.
* * *
Aceastã amintire mã aduce la încheierea acestui capitol, pe care trebuie s-o
fac caracterizând felul de a lucra al lui Haret în administraþie.
Adversarii sãi politici ºi chiar unii amici l-au învinovãþit adesea cã se uita prea
mult la amãnunte, cã voia sã ºtie prin sine însuºi toate lucrurile ºi cã nu se mãrginea
sã emitã idei generale pe care sã le lase apoi în seama oamenilor ºi împrejurãrilor.
Dupã mine, aici stã marele sãu merit. Metoda aceasta de lucru poate sã aibã
inconvenientele ei – în primul rând sã oboseascã peste mãsurã pe cel ce o practicã
–, dar ea are douã foloase: cã un spirit superior cunoscând toate detaliile poate
generaliza mai cu temei ºi cu putinþã de izbândã; cã munca neîntreruptã a ºefului
este cel mai puternic îndemn pentru toþi cei ce stau sub ordinele lui.
Haret nu se ducea în toate zilele la minister. El lucra acasã, unde i se aduceau hârtiile ºi unde, la ore fixate, veneau ºefii de serviciu cu materialul necesar.
Cerinþa lui era ca fiecare act sã fie însoþit de toate documentele ºi cu referatul
respectiv. Fiindcã obiºnuia sã dea multe decizii ºi circulare, cerea cu stãruinþã
ca fiecare direcþie sã urmãreascã modul cum se aplicã mãsurile lui ºi sã raporteze în anumite termene despre rezultate. Pentru a fi totdeauna bine ºi la timp
informat, avea o metodã foarte originalã. Avea douã caiete (unul roºu ºi altul
negru). Pe fiecare paginã erau trei coloane. În prima el scria (dând un numãr de
1. Vol. III, p. 76.
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ordine – soþ la un caiet, nesoþ la celãlalt) întrebarea sau ordinul; în a doua era
rãspunsul directorului; în a treia era însemnarea lui despre decizia luatã. Cu
acest mod, el putea controla în fiecare zi ce chestiune a rãmas încã nerezolvatã,
având a treia coloanã goalã. Fireºte aceasta pentru chestiunile care nu aveau
vreun raport sau vreo petiþie. Pentru acestelalte, trebuia sã i se aducã referatul
necesar. În fiecare dimineaþã, pe la ora 9, era mare miºcare în toate sãlile, toþi
grãbindu-se sã afle ce ordine s-au mai dat, ce mãsuri s-au mai luat. Circularele
ºi deciziile erau, în genere, redactate chiar de el. De aceea poate oricine sã
observe cã multe erau scrise cu vervã ºi adesea cu pornire sufleteascã convingãtoare sau miºcãtoare, ceea n-ar fi putut face un funcþionar cãruia i s-ar fi dat
ordin sã facã o circularã despre cutare sau cutare chestie. De aceea Haret a fost
ferit de superficialitate, iar rezoluþiile lui, chiar pentru chestiuni individuale,
erau aºa redactate încât cuprindeau în ele materialul unor circulare sau decizii
sau priviri generale menite sã intereseze pe orice cititor.
La minister venea numai odatã sau de douã ori pe sãptãmânã pentru a primi
publicul în audienþã. Toatã lumea intra atunci în cabinetul lui ºi asculta pe
fiecare la rând. Acorda audienþe ºi acasã, fixând dinainte ziua ºi ora hotãrâtã
pentru fiecare: fiindcã lui nu-i plãcea sã piardã vremea, nu voia sã facã pe alþii
sã ºi-o piardã pe a lor. Fãrã sã fie prea prietenos, era afabil cu persoanele ce-l
apropiau; fireºte cã expansiuni într-un sens sau altul nu întâlneai la el. Mulþi –
mai ales dintre partizanii politici – plecau nemulþumiþi cã nu li se satisfãcea o
cerere; am vãzut adesea pe unii care declarau in petto cã se vor rãzbuna la vreo
ºedinþã a Parlamentului, dacã erau parlamentari, ºi nu m-aº mira ca între voturile negre ce se gãseau în urnã la votarea unei legi sã fi fost unele puse de un
deputat sau senator cãruia i s-a refuzat vreo cerere nedreaptã. Dacã asemenea
lucruri mã întristau, aveam însã mare mulþumire când vorbeam cu vreun „supãrat“ ºi-mi spunea: M-am împãcat cu Haret, fiindcã am vãzut cã a refuzat
cutare lucru tuturor care l-au cerut, nu numai mie.
Aceasta forma tãria lui Haret; aceasta împiedica chiar pe unii sã-i cearã
lucruri ilegale, cãci le era ruºine de un refuz întemeiat pe o dispoziþie legalã. De
aceea, deºi hãrþuit ºi el ca orice ministru, a putut totuºi sã facã cele mai multe ºi
mai importante realizãri în vremea sa.
Aºa fiind, te întrebi: cum a putut sã se dea lui Haret epitetul de „sectar“?
Poate cã o fi vorba numai de alegerea personalului cu care lucra? În privinþa
aceasta, desigur astãzi lucrurile s-au lãmurit, dar mirare este, cãci ºi atunci s-ar
fi putut gãsi destule dovezi de contrariu.
Pe vremea când a fost ministru, nu era o lege de stabilitate pentru personalul din minister (ºi dacã s-a fãcut ceva, tot lui se datoreºte); deci trebuia sã
aleagã oamenii îndatã ce lua conducerea treburilor. Fireºte, erau unii care se
aflau în acel moment în Partidul Liberal, dar mulþi erau chemaþi fãrã sã se gãseascã în aceastã situaþie, unii chiar fiind membri într-un partid advers. N-a
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întrebat pe nimeni ce politicã face, deci nu poate fi vorba cã ar fi silit pe cineva
sã facã politicã liberalã. Ba a mers pânã acolo cu dezinteresarea de acest lucru
încât a admis ca un funcþionar superior care se afla înregimentat în Partidul
Conservator sã-ºi facã – în timpul unei alegeri – datoria politicã, votând în
contra guvernului liberal; iar când funcþionarul voind sã fie leal, i-a scris la
Viena, unde se gãsea atunci, ºi i-a trimis demisia, Haret i-a rãspuns supãrat
fiindcã l-a crezut capabil sã o primeascã în asemenea împrejurãri.1
Gh. Adamescu

1) E vorba de dl C. Meissner, care a povestit însuºi faptele ºi a dat spre publicare
rãspunsul lui Haret (ziarul „Adevãrul“ din 5 ianuarie 1933).
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115.
Circulara din 14 martie 1907 cãtre toþi cucernicii preoþi
ºi cãtre toþi învãþãtorii din comunele rurale ca sã ajute
la potolirea spiritelor
Rãscoalele þãrãneºti din martie 1907 au fost cel mai dureros eveniment din secolul
XX, mai dureros chiar decât stãpânirea strãinã din timpul rãzboiului mondial. În
deosebire de alþi oameni politici care luase ca devizã „întâi represiune ºi apoi vom lua
mãsuri de îndreptare“, Haret credea cã aceste mãsuri trebuiau luate o datã cu cele de
represiune. De aceea guvernul lui Dim. Sturdza a publicat, în numele regelui, un apel
cãtre þarã, iar Haret, ca ministru al ºcoalelor ºi al bisericilor, a dat el singur cãtre
administraþii sãi un apel îndemnându-i sã facã totul pentru a potoli spiritele. Aceastã
„chemare“ s-a tipãrit în mii de foi volante ºi a apãrut în toate ziarele timpului.

Cãtre cucernicii preoþi ºi cãtre toþi învãþãtorii din comunele rurale.
Cucernice pãrinte, d-le învãþãtor,
Mare ºi grea nenorocire a cãzut peste noi. A voit Sf. Dumnezeu sã ne
încerce ori sã ne pedepseascã pentru pãcatele noastre ºi ne-a dat sã vedem ceea
ce pãrinþii noºtri nu vãzuserã în þara noastrã blândã.
Sã ne plecãm capetele ºi sã primim cu supunere voia lui cea înaltã. Dar tot
voia lui este ca noi sã ne facem datoria noastrã de creºtini. ªi aceastã datorie este
de a potoli pe cei tulburaþi, de a împãca pe fraþi ºi de a aduce pacea ºi liniºtea
printre oameni.
Datoria aceasta o aveþi cu deosebire, voi pãstori ai turmei lui Hristos ºi voi
învãþãtori ai neamului, cãci fraþii noºtri sãteni numai de la voi pot primi lumina
cea adevãratã.
Faceþi sã înceteze lupta între fraþi! Faceþi-i sã înþeleagã cã cu focul ºi cu
arma nu se poate îndrepta þara, cã din contrã i se pregãteºte pieirea!
Vrãjmaºii þãrii sunt mulþi ºi puternici ºi ei atât aºteaptã, sã ne duºmãnim noi
unii cu alþii, pentru ca sa ne stãpâneascã ºi sã ne punã pe grumaji un jug mult
mai greu decât acela al suferinþelor noastre de astãzi – ºi pe care nimeni nu-l va
mai putea apoi ridica niciodatã.
Vrãjmaºi ai þãrii sunt aceia care au venit pe ascuns sã sufle zâzania între noi ca
sã nu ne putem înþelege la nevoile noastre. Deschideþi mintea sãtenilor ºi faceþi-i
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sã înþeleagã cã nu trebuie sã asculte de ºoaptele ticãloºilor care îi îndeamnã la
rãu ºi, dupã ce au adus jalea ºi ruina, se fac nevãzuþi ca duhurile iadului.
Au sãtenii nevoi mari, fãrã îndoialã, ºi nimeni din noi nu le tãgãduieºte. Dar
iatã cã glasul lor s-a auzit ºi vine îndreptarea. M.S. Regele, înþeleptul nostru
stãpânitor, ne-a chemat la cârma þãrii pe noi ºi ne-a poruncit ce trebuie sã facem
pentru ca sã alinãm durerile poporului.
ªi noi am luat mãsuri ca de îndatã sã se uºureze dãrile pentru sãteni, – ºi sã
li se uºureze mult învoielile pentru muncã.
ªi sã se facã judecãtori care sã le judece pãsurile ºi sã le dea dreptate.
ªi ca nimeni sã nu mai poat obþine în arendã mai mult de douã moºii.
ªi sã se ajute bãncile sãteºti ca sã se desfiinþeze cãmãtarii.
ªi sã se ajute þãranii când vor gãsi pãmânt de cumpãrat sau de luat în arendã.
Iar moºiile statului sau ale aºezãmintelor publice sã nu se mai dea cu arendã
la alþii, ci sã fie cãutate numai de stat sau de aºezãmintele acelea, muncindu-le
cu sãtenii, ori sã fie arendate chiar la sãteni.
ªi mai sunt ºi alte îmbunãtãþiri pe care le vom face ºi care se spun mai pe larg
în manifestul, pe care l-am dat cãtre sãteni, în numele Majestãþii Sale Regelui.
Trebuie acum ca voi, preoþi ºi învãþãtori, sã umblaþi din om în om ºi sã le
arãtaþi acestea ºi sã-i lãmuriþi ce înseamnã lucrul pe pe care le-am scris noi în
manifestul nostru. Trebuie sã-i faceþi sã înþeleagã cã îmbunãtãþirile ce li se fac
sunt aºa de mari cã poate mulþi din ei nici nu îndrãzneau sã nãdãjduiascã, de a
le vedea împlinite.
Spuneþi-le cã cuvântul Majestãþii Sale Regele este sfânt ºi cã ºi noi, sfetnicii
lui, suntem oameni bãtrâni, care nu ne-am cãlcat niciodatã cuvântul ºi dovadã
este cã, pânã acum nu le-am fãgãduit lucruri mari, pentru cã ºtiam cã nu le
putem face, dar acum fãgãduim pentru cã ºtim cã putem sã ne þinem de cuvânt.
Voi, preoþi, trageþi clopotele de la bisericã, îmbrãcaþi-vã în sfintele vestminte, luaþi în mânã crucea ºi evanghelia, ca sã se adune poporul; ºi vorbiþi-i ºi
voi ºi învãþãtorii ºi faceþi sã intre pacea ºi dragostea între oameni ºi sã piarã
duhul cel rãu dintre ei. Aceasta este chemarea voastrã ºi mare rãspundere veþi
avea înaintea lui D-zeu ºi oamenilor, dacã nu o veþi împlini.
Veþi ºti, cucernici preoþi, cã pentru toate cele pe care vi le scriu aici, am primit
toatã aprobarea ºi de la I. P. St. Mitropoliþi ºi Episcopi ai Sfintei noastre biserici.
Ministrul Cultelor ºi al Instrucþiei Publice
(ss) Spiru C. Haret
Noi, Chiriarchii Sfintei noastre Biserici Autocefale Ortodoxe Române, Vã
poftim cu tot dinadinsul, cucernici preoþi, ca sã citiþi ºi sã împliniþi cu sfinþenie
sfaturile de mai sus.
† Iosif, Mitropolit Primat al României.
† Partenie, Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei.
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† Atanasie, Episcop al Râmnicului Noului Severin.
† Gherasim, Episcop al Romanului.
† Dionisie, Episcop al Buzãului.
† Conon, Episcop al Huºilor.
† Gherasim, Episcop al Argeºului.
† Pimen, Episcop al Dunãrii de Jos.

116.
Circulara nr. 21223 din 2 mai 1907 cãtre inspectori
ºi revizori pentru introducerea culturilor de grãdinãrie
la ºcoalele primare umane
Nu e trebuinþã sã amintim cât de necesar este ca învãþãmântul primar sã ia
cât se poate mai mult caracter practic, ºi pe de o parte sã rãspundã la trebuinþele
viitoare ale ºcolarilor, iar pe de alta sã caute a satisface curiozitatea copiilor ºi
sã dezvolte spiritul lor de observaþie.
În ºcolile primare rurale învãþãmântul agricol rãspunde în mare parte la
aceste trebuinþe. În cele urbane acest învãþãmânt nu se poate preda, dar se pot
face pe o scarã mai micã lucrãri care sã rãspundã dorinþelor noastre.
Este destul ca un colþ din curtea ºcolii sã fie cultivat cu ceva legume sau
flori, sã se planteze în el câþiva pomi, sã se facã ceva altoiri, pentru ca sã se punã
la dispoziþia copiilor niºte excelente mijloace de a-i pune în contact cu natura.
La nevoie asemenea culturi se pot face în ghivece ºi mulþi ºcolari ar putea repeta
aceste experienþe ieftine ºi la ei acasã; iar îngrijirea semãnãturilor ºi a celorlalte
lucrãri fãcute la ºcoalã ar trebui sã o aibã ei, fie cu rândul, fie altfel.
Sistemul acesta se întrebuinþeazã pe aiurea, unde locul de care se dispune e
cu mult mai restrâns decât la noi, ºi dã foarte bune rezultate. Sunt convins cã la
noi rezultatele vor fi ºi mai bune. De aceea, vã rugãm sã cãutaþi a-l propaga
printre dnii institutori ºi institutoare, ºi sã vã daþi toatã osteneala pentru a-l face
sã prindã rãdãcini.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 55 din 9 iunie 1907; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 268 din 1907, p. 6189; în „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 111.)
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117.
Circulara nr. 21298 din 9 mai 1907
cãtre directorii ºcoalelor normale ºi primare urbane
pentru activitatea extraºcolarã în oraºe
Expunere principialã a acþiunii sociale a ºcoalei în mediul urban. Îndemnul adresat
institutorilor a dat roade ºi astfel vedem azi atâtea centre de difuziunea culturii în masele
periferiei oraºelor, mai toate pornite ºi întreþinute de membri ai corpului didactic.

Ministerul constatã cu vie mulþumire miºcarea ce începe a se produce cu o
intensitate din ce în ce mai mare printre membrii corpului didactic de la oraºe,
pentru a-i face sã intre în mod cât se poate mai larg în lupta pentru îmbunãtãþirea
condiþiunilor economice ºi culturale ale þãrii. Punem cel mai mare preþ pe miºcarea aceasta ºi nu ne îndoim cã, cu înlesnirile particulare de care se bucurã oraºele, corpul didactic va dobândi aici succese cel puþin egale, dacã nu ºi mai mari
decât acelea pe care le-au cãpãtat învãþãtorii. Înlesnirea cea mai mare la oraºe este
cã aici o miºcare culturalã, pentru a se dezvolta, gãseºte un teren priincios, pregãtit
cum este prin oarecare culturã deja existentã; pe când acþiunea învãþãtorilor
începutã târziu ºi într-un mediu incult, nu a avut timp sã prindã rãdãcini destul de
adânci, cãci altfel suntem siguri cã s-ar fi putut preîntâmpina în mare parte marea
nenorocire; una din principalele cauze, ºi cea mai dureroasã, trebuie cãutatã
tocmai în lipsa de culturã a pãturii þãrãneºti, consecinþã a prea îndelungatei indiferenþe cu care a fost consideratã chestia învãþãmântului elementar.
Cu toate acestea ºi la oraºe este încã foarte mult de fãcut în direcþia aceasta,
cãci ºi aici se gãseºte încã o pãturã groasã cu totul sau mai de tot incultã, a cãrei
existenþã constituie o ruºine ºi un pericol, ºi schimbarea ei este prima datorie
pentru noi. Sunt mahalalele, a cãror stare de ignoranþã este bine cunoscutã, sunt
lucrãtorii ºi funcþionarii comerciali inferiori, a cãror instrucþie este foarte rudimentarã, chiar în lucrurile care privesc direct meseria lor. În aceastã direcþiune
este foarte mult de fãcut, ºi nimeni mai bine decât membrii corpului didactic nu
sunt desenaþi pentru a duce la bun sfârºit aceastã întreprindere. ªcoli de adulþi
pentru analfabeþi ºi pentru cei cu învãþãmântul primar neterminat, cursuri de
searã sau de duminicã pentru ucenici ºi pentru lucrãtori, cursuri practice de
desen, de contabilitate, de limbi moderne: sunt mijloace de acþiune nepreþuite,
care chiar în þãrile cele mai înaintate se întrebuinþeazã cu mare stãruinþã, au
devenit populare ºi aduc cele mai mari servicii.
Ministerul nu înþelege sã-ºi asume rãspunderea de a impune vederile sale în
organizarea activitãþii extraºcolare a corpului didactic de la oraºe, din contrã el
doreºte a-i lãsa cea mai deplinã libertate în limitele legale; cu toate acestea,
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credem cã e bine a atrage atenþia asupra celor expuse în aceastã circularã, deoarece munca ce se va depune în aceastã direcþie ar rãspunde la una din cele mai
mari trebuinþe ºi ar fi încoronatã cu siguranþã cu cea mai deplinã izbândã.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 32 din 12 mai 1907; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 266 din 1–15 aprilie 1907, p. 6115; în „Colecþia legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 112.)

118.
Circulara nr. 21297 din 9 mai 1907
cãtre directorii ºcoalelor normale ºi primare
pentru cercetarea sãnãtãþii în familie
În anul 1898, ministerul luase dispoziþiunea ca, în fiecare zi la intrarea în
clasã, fiecare învãþãtor, institutor sau profesor sã întrebe pe ºcolari dacã la dânºii
este cineva bolnav, ºi, pe cât se poate ºti, de ce boalã anume; ºi, în caz când ar
fi nevoie, sã se dea de ºtire medicului comunal sau medicului de plasã.
Aceastã mãsurã, aºa de uºor de aplicat, poate fi de cea mai mare utilitate,
mai ales pentru descoperirea focarelor de boli molipsitoare, cãci se ºtie indiferenþa cu care privesc lucrul acesta oamenii din popor, precum ºi indiferenþa cu
care se poartã de ordinar la þarã autoritãþile locale, pentru a descoperi ºi a
preveni rãul. Ea ar fi ºi un mijloc pentru a se stârpi cu încetul deplorabila deprindere a poporului de a se adresa la babe, chiar în cazurile cele mai grave, în loc
de a face apel la omul de ºtiinþã.
De aceea, ministerul roagã din nou pe toþi membrii corpului didactic, care
sunt în mãsurã de a o face, ca sã revinã la instrucþiunile din 1898 ºi sã le aplice
cu stãruinþã, convinºi fiind cã cu mica sumã de muncã ce li se cere pot face un
act de umanitate faþã de populaþiunea sãracã, pentru care vor avea dreptul la
recunoºtinþa ei ºi a þãrii.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 32 din 12 mai 1907; în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 266 din 1–15 aprilie 1907, p. 6116; în ,,Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 111.)
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119.
Circulara nr. 30155 din 23 mai 1907
cãtre prezidenþii comisiilor de examen particular pentru licee,
ºcoale comerciale etc.
Am onoare a atrage serioasa d-voastrã bãgare de seama asupra modului
cum trebuie fãcute examenele ºcolarilor pregãtiþi în particular, deoarece ºi dvs
sunteþi însãrcinat cu conducerea lucrãrilor uneia din comisiile respective.
Am avut ocaziunea foarte neplãcutã de a constata marea dezordine ºi absoluta lipsã de îngrijire de care au dat dovadã, mai ales în anii din urmã, unii din
preºedinþii acestor comisii. Nu numai prescrierile regulamentului nu au fost
pãzite, dar le-a lipsit chiar cea mai elementarã grijã pentru buna îndeplinire a
îndatoririi lor, care nu le era impusã cu sila, pentru care fuseserã plãtiþi ºi de a
cãrui conºtiincioasã îndeplinire atârnã soarta studiilor atâtor copii. Cataloagele
pierdute sau þinute în dezordine, notele greºite, ºtersãturi ºi îndreptãri în cataloage fãcute în mod arbitrar, lucrãrile scrise distruse, în loc de a fi pãstrate în
arhiva ºcoalei, cum cere regulamentul, au venit sã se adauge peste mãsura ilegalã care a permis la o mulþime de ºcolari de a trece deodatã examene pentru
câte douã, trei, patru ºi chiar cinci clase. A rezultat de aici o stare de anarhie care
constituie un adevãrat pericol, nu numai pentru învãþãmântul privat, dar ºi
pentru cel public. În adevãr, examenele particularilor devenind astfel o curatã
parodie, care permite celor mai rãi ºcolari fugiþi de prin ºcoalele publice sã absolve ºcoala nu deodatã, dar chiar înaintea colegilor lor cinstiþi ºi muncitori care
îºi continuã studiile regulate, aceºtia din urmã sunt descurajaþi de a urma calea
muncii cinstite ºi sunt ademeniþi a se folosi ºi ei de practicile necinstite sau cel
puþin dezordonate de care s-au folosit cei mai rãi din foºtii lor camarazi. Cu
modul acesta, învãþãmântul, în loc sã fie un mijloc de îmbunãtãþire a caracterului ºi de îndemn pe calea cea bunã, devine, din contrã, un mijloc de stricãciune
moralã ºi de îndemn la fraudã ºi necinste.
De acea, încã o datã atragem în mod foarte serios atenþia d-voastrã asupra
acestor lucruri ºi vã rugãm a conduce lucrãrile comisiei în aºa fel încât sã nu se
mai repete cele petrecute în trecut.
Trebuie sã se aplice regulamentul întocmai, examenele sã se facã în regulã
ºi în mod conºtiincios, cataloagele sã se þinã în cea mai perfectã regulã ºi
curãþenie. Note greºite, ºterse sau îndreptate nu vom tolera, iar pe examinatorul
care se va abate îl vom face rãspunzãtor ºi vã putem asigura cã sunt mijloace
pentru ca aceastã responsabilitate sã fie efectivã.
De asemenea, veþi fi cu deosebitã atenþiune pentru a stârpi încercãrile de fraudã din partea candidaþilor excluzând din examen pe aceia care ar voi sã înºele, în
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orice chip ar fi, buna credinþã a examinatorilor. În special veþi priveghea ca sã nu
se mai întâmple cazuri de substituire a candidaþilor prin alþii care vin sã treacã
examenul în locul lor, lucru despre care avem probe cã s-a întâmplat.
Pentru anii viitori vom lua mãsuri pentru a stârpi în mod radical aceastã
practicã. Anul acesta însã d-voastrã veþi putea ca prin mijloace proprii sã descoperiþi încercãri de acest fel care s-ar produce.
În asemenea cazuri, veþi lua mãsurile cele mai energice pentru a constata
identitatea adevãratã atât a candidatului substituit, cât ºi a înlocuitorului,
recurgând la nevoie chiar la intervenþia poliþiei. Cazurile acestea ni le veþi aduce
la cunoºtinþã îndatã prin raport special; iar noi vom pune în urmãrire pe cei vinovaþi ºi vom face a li se aplica pedeapsa prevãzutã de lege pentru escrocherie.
Vã mai punem în vedere, Domnule Preºedinte, cã atât d-voastrã cât ºi toþi
membrii comisiei sã examinaþi cu deosebitã îngrijire pe acei din candidaþi care,
în anii precedenþi, vor fi trecut deodatã examene pentru mai multe clase
deodatã. Asemenea examene neputând fi serioase, este sigur cã acei care au
beneficiat de ele nu pot avea la examenele ulterioare siguranþa de cunoºtinþe pe
care o are acel care a mers calea regulatã. De aceea, faþã de asemenea candidaþi
trebuie sã se facã examenul cu mai multã bãgare de seamã decât faþã de ceilalþi.
Vã mai rog în fine, Domnule Preºedinte, sã faceþi ca îndatã dupã terminarea
examenului, lucrãrile comisiei sã fie încheiate ºi înaintate ministerului, în deplinã regulã, fãrã omisiuni ºi greºeli sau cu situaþii greºite, pentru ca sã nu se
mai întâmple ca anul acesta, când lucrãrile comisiilor din iunie ºi septembrie
trecut nu erau încã încheiate, nici certificatele fãcute, la martie urmãtor.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al .Ministerului Instrucþiunii“ nr. 268 din 1–15 iunie 1079,
p. 6195.)

120.
Raport la Consiliul de Miniºtri nr. 38868, 3 iulie 1907 despre
numirile ilegale de profesori secundari
Acþiunea lui Haret pentru respectarea legilor s-a lovit adesea de mari greutãþi.
Patimile politice au avut un mare rol în alimentarea curentelor adverse. El însã ºi-a fãcut
datoria deplinã. Chestiunea aceasta a avut ecou ºi în Parlament.

Prin legea învãþãmântului secundar ºi superior astãzi în vigoare, precum ºi
prin regulamentul pentru numirea profesorilor ºi maeºtrilor secundari, se stabileºte ca normã cã aceste numiri nu se poate face decât în urma unor examene de
capacitate ºi cu observarea ordinii de merit a candidaþilor.
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Dar numirile fãcute de la 1 ianuarie 1905 încoace se abat de la aceastã normã.
Provocat de numeroase plângeri ºi silit de numeroase dificultãþi zilnice a
mã ocupa de aceastã chestie, am putut sã constat cã întreaga serie a numirilor
fãcute în ultimii doi ani, în învãþãmântul secundar, cuprinde neregularitãþi aºa
de multe ºi aºa de mari încât cred cã este imposibil ca sã nu se ia mãsuri pentru
reintrarea în ordine ºi în legalitate.
* * *
Dupã lege, numirile în corpul didactic secundar se fac dupã tablourile de
capacitate ºi în ordinea lor. Aceste tablouri se formeazã în urma examenelor de
capacitate care se þin la fiecare trei ani.
La 1 octombrie 1904 s-a început, la epoca fixatã de lege, sesiunea regulatã
a acestor examene, care trebuia sã se termine în aprilie 1905. Dar la finele lui
decembrie 1904, noul ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice(11) întrerupe
sesiunea dupã ce se þinuserã mai multe serii de examene ºi o amânã cu aproape
un an. Amânarea aceasta era ilegalã, pe câtã vreme epoca þinerii acestei sesiuni
era impusã prin lege. Scopul ei era, dupã cum s-a vãzut în urmã, de a se
modifica legea, pentru a se putea schimba compoziþia comisiilor de examen.
Dar, dacã legea modificatã putea sã aibã efect pentru sesiunile ulterioare,
ea nu putea sã justifice întreruperea unei sesiuni legale care se þinea în puterea
legii ce era în vigoare pe atunci. Din acest punct de vedere, dar, aº fi în drept a
anula toate examenele þinute pentru specialitãþile pentru care se cãlcase legea la
ianuarie 1905. ªi mãsura aceasta ar fi cu atât mai justificatã cu cât s-au petrecut
grave neregularitãþi la þinerea unora din aceste examene.
Cu toate acestea, sunt silit sã nu propun a se lua mãsura aceasta, cu toatã
trebuinþa care ar fi de a se face un exemplu care sã descurajeze în viitor pe aceia
pe care i-ar mai tenta desconsiderarea legilor. Anularea examenelor ar da loc la
greutãþi aºa de mari de naturã administrativã ºi ar cauza atâtea greutãþi candidaþilor, încât cred cã este preferabil sã nu recurgem la dânsa. Nu voi lipsi însã
de a constata neregularitãþile ce se vor fi produs ºi de a lua mãsurile ce se vor
impune faþã de cei ce se vor fi abãtut.
Dar neregularitãþile nu s-au oprit aici. Când a venit vorba a se face numirile
dupã tablourile de capacitate, formate în urma examenelor ce se þinuserã, s-au
produs alte neregularitãþi, aºa de multe ºi aºa de mari, încât este imposibil a se
trece peste dânsele, cãci aceasta ar însemna cã renunþãm la principiul ca
personalul didactic sã fie recrutat dupã merit, ceea ce este unul din principiile
fundamentale ale legii. Aceasta ar însemna cã admitem ca corpul nostru didactic
sã se deprindã ºi el cu dispreþul legilor ºi cu ideea cã mijloacele lãturalnice cele
mai puþin recomandabile pot înlocui meritul ºi munca, pentru a ajunge la orice.
Un corp didactic în care s-ar infiltra asemenea idei nu ar putea creºte tinerimea
decât tot aºa ºi aceasta ar fi un dezastru moral mai mare decât oricare altul.
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Neregularitãþile care au avut loc sunt prea multe ºi prea variate, pentru ca sã
le pot înºira aici pe toate. De aceea mã voi mãrgini a arãta pe cele mai însemnate.
* * *
Legea cere ca, dupã formarea tablourilor de capacitate, sã se publice toate
catedrele vacante, iar candidaþii sã aleagã pe acele care le convin, optarea
fãcându-se în ordinea înscrierii lor pe tablou.
Dispoziþia aceasta este esenþialã, pentru cã þine seamã de meritul candidaþilor, permiþând celor mai buni din ei a fi numiþi la locurile cele mai bune. Dar
ea nu a fost respectatã deloc ºi pentru a se eluda, s-a recurs la mai multe mijloace.
Mai întâi, orele libere nu au fost publicate în întregime când s-au fãcut
publicaþiile, unele din locurile cele mai bune au fost omise, aºa cã candidaþii nu
au putut sã le cearã; iar, dupã ce optãrile s-au fãcut, dupã ce candidaþii cei mai
buni au fost siliþi sã aleagã numai din locurile cele mai nefavorabile, care
singure fuseserã publicate, ministerul se folosea de locurile cele bune care
fuseserã þinute în rezervã, pentru a transfera la ele pe candidaþii abia numiþi care
aveau preferinþele sale. Aceste transferãri s-au fãcut de cele mai multe ori la
interval de douã trei zile, uneori chiar în ziua când candidaþii favorizaþi cãpãtaserã abia numirea în învãþãmânt. Prin mijlocul acesta s-a ajuns la rezultatul cã
unele din locurile cele mai bune ºi mai cãutate s-au dat unor candidaþi care
figurau la coada tablourilor de capacitate, înlãturându-se fruntaºii.
O altã piedicã ce s-a pus la optarea liberã a fost ºi modul cum au fost
publicate orele vacante, când au fost publicate. În loc de a se publica pur ºi
simplu lista lor, lãsând pe candidaþi a-ºi face optarea potrivit specialitãþilor
pentru care fuseserã abilitaþi ºi ordinelor de înscriere în tablou, ministerul a
fãcut el însuºi combinaþiile diverselor specialitãþi ºi nu a admis a se opta decât
pentru combinaþiile fãcute de el. Mijlocul acesta era ºi mai eficace decât cel
dintâi pentru a exclude de la anumite optãri pe anumiþi candidaþi; cãci fiecare
candidat neputând opta decât pentru specialitãþile pentru care era abilitat, este
evident cã era de ajuns ca orele la care ar fi aspirat el sã fi fost asociate în publicaþie cu niºte materii pentru care el nu era abilitat pentru ca sã nu le mai poatã
cere. ªi în fapt aºa a fost: combinaþiile ministerului au fost aºa fãcute încât au
permis numirea la locurile cele mai râvnite tocmai a candidaþilor celor mai rãu
clasaþi. ªi deoarece tablourile de capacitate nu au fost publicate, a lipsit orice
mijloc de control aºa cã cei loviþi în drepturile lor nici nu au ºtiut sã reclame.
Când aceste mijloace nu au fost de ajuns pentru a asigura unor anumiþi
candidaþi numirea în oraºele unde doreau, s-a recurs la formarea de catedre nouã
fãrã trebuinþã. Se luau câteva ore de la un profesor, câteva de la altul ºi se forma
o catedrã nouã, plãtitã cu leafã întreagã, la care se numea sau se transfera cel
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avut în vedere. Legea prevede cã fiecare profesor secundar trebuie sã facã cel
puþin 12 ore de curs pe sãptãmânã; dacã nu i se dã numãrul acesta, el totuºi
trebuie plãtit pentru catedra întreagã. Prin mijlocul arãtat aici, s-a ajuns însã a
se reduce catedrele la mult mai puþin decât 12 ore. Sunt astãzi numeroºi profesori, mai ales în oraºele principale, care nu au mai mult decât 5 sau 6 ore de
curs, în loc de 12 ºi este unul care are numai 2. Se înþelege lesne risipa care naºte
de aici ºi pe care o evaluez la mai multe sute de mii de lei pe an. Ca sã ne facem
o idee de dânsa, voi spune cã numai la trei ºcoli din Bucureºti se plãtesc astfel
în mod inutil 144 de ore, adicã echivalentul a 12 catedre. Se mai înþelege spiritul de dezordine ºi de trândãvie care se infiltreazã în sufletul tinerilor tocmai
în momentul intrãrii lor în învãþãmânt.
În aplicarea sistemului acestuia nu a fost nicio margine. Pentru trebuinþele
unor anumiþi candidaþi, s-a mers pânã a se lua profesorilor titulari materiile, pe
care le predau de ani de zile ºi pentru care erau abilitaþi, dându-li-se materii
strãine ºi la care nu se pricepeau, pentru ca astfel cu materiile lor sã formeze catedre nouã pentru cei avuþi în vedere. Sunt astfel profesori de istorie cãrora li s-au
luat istoria ºi li s-a impus limba germanã pe care nu o cunosc ºi altele asemenea.
Sunt chiar cazuri de numiri la catedre care nici nu existau.
* * *
Neregularitãþi tot aºa de grave, dar în altã ordine de idei, au fost acelea când
s-au fãcut numiri de profesori titulari pe baza unor legi abrogate, care erau în
completã opoziþie cu legea în vigoare. Cazurile acestea sunt mai multe. Altor
candidaþi li s-a dat dispensã de una din cele douã specialitãþi cerute de lege, deºi
nu împlineau condiþiile pentru a cãpãta asemenea dispensã. Alþii, în fine, au fost
numiþi cu contract, mijloc de numire neprevãzut de lege, înlãturându-se acei
care figurau pe tablourile de capacitate ºi care singuri trebuiau numiþi.
Cât pentru transferãrile fãcute în tot intervalul de 27 de luni de care mã
ocup, care au fost foarte numeroase, modul cum au fost ele fãcute va fi îndestul
de bine caracterizat, dacã voi spune cã una singurã din ele, fãcutã în 12 martie
trecut, s-a fãcut cu respectarea tuturor prescripþiilor legii.
* * *
Starea de lucruri creatã prin aceste grave ºi multe neregularitãþi nu se poate
tolera ºi este indispensabil a se reduce lucrurile în starea normalã, prin anularea
mãsurilor luate contra legii ºi facerea din nou a numirilor în deplinã conformitate cu legea ºi cu regulamentul.
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Pentru aceste, motive, am onoare, a cere aprobarea dvs. pentru luarea urmãtoarelor dispoziþii.
1. Se va publica prin Monitorul Oficial ºi „Buletinul Oficial al ministerului“
tablourile de capacitate formate în urma examenelor din 1904, 1905 ºi 1906;
2. Sã se respecte transferãrile de profesori ºi maeºtri titulari de licee, gimnazii, ºcoli secundare, de fete, seminarii, ºcoli normale ºi ºcoli comerciale, dacã
aceºtia au fost numiþi în învãþãmânt înainte de 1 ianuarie 1905 ºi dacã transferãrile lor din acea zi pânã azi s-au fãcut cu respectarea art. 33 din lege ºi a
articolelor corespunzãtoare din regulament ºi sã se anuleze celelalte;
3. Sã se anuleze repartiþia de catedre ºi ore între profesori ºi maeºtri numiþi
cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 1905 încoace la licee, gimnazii, ºcoli secundare de fete, ºcoli normale, seminarii ºi ºcoli comerciale;
4. Sã rãmânã anulate toate, numirile cu titlu provizoriu fãcute de la 1 ianuarie 1905 încoace, fie în virtutea unor legi abrogate, fie prin contracte cu înlãturarea tablourilor de capacitate, fie la catedre neexistente, fie cu un numãr de
specialitãþi mai mic decât acel cerut de lege;
5. Sã se publice din nou tabloul complet de toate orele care erau vacante la
1 ianuarie 1905 ºi de toate acelea care au devenit vacante de atunci încoace ºi
care nu au fost încã ocupate, în mod legal cu titulari, cu respectarea art. 33 din
lege ºi a articolelor corespunzãtoare din regulament, precum ºi orele devenite
disponibile, prin separarea cursurilor comune la clasele superioare, întrucât
aceastã separare a fost fãcutã potrivit cu cerinþele legii;
6. Sã se facã repartizarea din nou a acestor ore vacante, cu respectarea
tuturor dispoziþiunilor legii ºi regulamentului;
7. Pentru toþi profesorii ºi maeºtrii care figureazã pe tablourile de capacitate, care dupã lege aveau dreptul a fi numiþi cu titlu provizoriu ºi care au ºi
cãpãtat numirea provizorie de la 1 ianuarie 1905 încoace, timpul cât au apucat
a servi cu titlu provizoriu li se va þinea în seamã la stabilirea vechimii lor pentru
obþinerea numirii definitive ºi pentru cãpãtarea gradaþiei.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 270 din 1–15 august 1907,
p. 6248.)
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121.
Circulara nr. 49598 din 24 iulie 1907 cãtre membrii corpului
didactic de toate gradele ca sã lucreze pentru propãºirea
activitãþii extraºcolare
Sunt acum ºase ani împliniþi de când activitatea extraºcolarã pentru unii
învãþãtori a început, pentru alþii s-a ordonat ºi s-a organizat. În acest timp aºa de
scurt câte întâmplãri au trecut peste noi!1
Primul eveniment mare ºi care va face epocã ºi în istoria învãþãmântului
nostru ºi în a þãrii va fi însãºi organizarea acelei activitãþi extraºcolare a învãþãtorilor, care în aºa scurtã vreme a dat rezultate ce au uimit pe toþi. Bãncile
populare, tovãrãºiile sãteºti, ºezãtorile, ºcoalele de adulþi, cantinele ºi grãdinile
ºcolare ºi atâtea altele, au luat naºtere în timpul acesta ºi au început a introduce
la sate o suflare de viaþã necunoscutã încã pânã atunci. Dar mai însemnatã decât
toate acestea a fost dovada ce s-a fãcut pentru toþi, chiar pentru cei mai sceptici,
de câtã energie, câtã înþelegere a lucrurilor, cât spirit de asociaþie ºi câtã
încredere în cei care îi vor binele are þãrãnimea noastrã. Descoperirea aceasta a
fost o adevãratã revelaþiune ºi a schimbat cu totul vederile celor mai mulþi din
aceia pe care-i preocupã chestia îmbunãtãþirii soartei þãranilor. Cãci este evident
cã cu totul altfel trebuie lucrat faþã de o masã cu desãvârºire inertã ºi neînþelegãtoare, decât când ai a face cu oameni care ºtiu sã te priceapã, te urmeazã ºi te
ajutã în munca întreprinsã pentru binele lor.
Dovada aceasta au fãcut-o învãþãtorii, preoþii ºi oamenii de inimã care i-au
ajutat.
Dar tocmai când se pãrea cã intrãm într-o viaþã nouã ºi cã înaintea noastrã
se deschide o lungã perioadã de muncã rodnicã ºi luminatã, ca o furtunã care
întunecã ºi tulburã o frumoasã zi de varã, se abãtu asupra þãrii acea mare
nenorocire, care, cu mult mai mult decât prin pagube materiale ce a adus, ne-a
îngrozit prin descoperirea neaºteptatã pentru mulþi a prãpãstiei fãrã fund pe care
o avem sub picioarele noastre, deschisã prin secole de nepãsare ºi de nepricepere, prin starea de ignoranþã, vecinã cu barbaria, în care am lãsat sã se întunece sufletul onest ºi bun ºi mintea agerã a þãrãnimii noastre. Ca orice nenorocire naþionalã, cea de astã primãvarã a atins pe toþi. Cei pe care nu i-a ajuns
focul ºi devastarea au fost dureros loviþi în iluziile ºi aspiraþiunile lor. Învãþãtorii
au vãzut punându-se în pericol munca lor de atâþia ani, ºi, ca culme, s-au vãzut
învinovãþiþi de a fi provocat chiar ei ruina poporului ºi a muncii lor.
1. Autorul se referã la acþiunea atât de complexã desfãºuratã în anii 1901–1904. Sã se
vadã pentru lãmurire [documentele] nr. 42, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 62, 72, 80, 88.
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Dar precum dupã furtunã gospodarul harnic îºi adunã iarãºi snopii risipiþi
ºi se pune la lucru cu îndoitã ardoare, tot aºa ºi noi, care avem rãspunderea cea
mai mare în pregãtirea viitorului, trebuie sã reparãm rãul ce s-a fãcut ºi sã ne
reluãm cu puteri încordate munca noastrã întreruptã. Nu numai ne norocirea
trecutã nu trebuie sã ne înmoaie curajul, dar din contrã tocmai ea trebuie sã ne
oþeleascã ºi sã ne îmbrãþiºeze, pentru cã ne-a arãtat mai bine decât orice, cât de
mult este încã de fãcut, ce pericol mare este ignoranþa poporului, care îl lasã dezarmat în prada aþâþãrilor criminale ale tuturor nemernicilor, ºi cât de mare este
datoria noastrã faþã de dânsul. Sã nu ne sperie izbucnirea de patimi la care am
fost martori ºi care nu a cruþat nici pe servitorii ºcoalei ºi ai altarului. O stare
socialã care dateazã de secole nu se îndreaptã în doi trei ani, ºi nu fãrã sacrificii
ºi suferinþã. Trebuie sã treacã multã vreme pânã ce oamenii sã se deprindã cu
ideea unei noi stãri de lucruri; dar pânã atunci greutãþile ºi rezistenþele se
întâmpinã la fiece pas. De aceea nici noi nu trebuia ºi nu trebuie nici astãzi sã
ne facem iluzia cã schimbarea în bine pe care o dorim ºi pentru care lucrãm va
veni cu uºurinþã. Au fost ºi vor mai fi, desigur, lungi ºi îndârjite rezistenþe ºi
poate cã acuzãrile nedrepte de astã primãvarã nu vor fi singurul preþ cu care
învãþãtorii vor plãti onoarea de a fi adus un aºa puternic concurs dezlegãrii
problemelor prezente. Dar sacrificiul pentru þarã se mãsoarã dupã mãrimea
datoriei, iar nu dupã a greutãþilor. Ca ºi soldatul care moare ca sã asigure o victorie pe care el nu o va vedea ºi de al cãrei triumf nu se va bucura, tot aºa ºi noi
trebuie sã ne devotãm pentru a pregãti o stare de lucruri din care noi nu vom
vedea decât începutul, dar care nu se va desãvârºi decât cu încetul pentru urmaºii noºtri. Noi însã ne vom duce din lumea aceasta cu marea mulþumire de a
ne fi fãcut datoria ºi de a fi asistat ºi participat la lucrarea cea bunã. Faþã de
dânsa, uitãm, am ºi uitat, necazurile ºi suferinþele ce am îndurat din cauza ei.
Se reluãm dar cu puteri înoite munca noastrã cea bunã pentru luminarea
poporului ºi pentru ajutarea lui în lupta pentru existenþã. Sã facem sã intre, de
s-ar putea, toþi þãranii în bãncile populare, sã dezvoltãm cu înþelepciune tovãrãºiile sãteºti, sã stârpim pe samsarii ºi pe cãmãtarii de prin sate, sã umplem
bisericile de credincioºi, sã populãm ºcoalele, sã chemãm ºi pe cei vârstnici la
luminã, sã ajutãm pe copiii cãrora sãrãcia le este piedicã ca sã vinã la ºcoalã, sã
învãþãm pe þãranii ºi copiii lor sã lucreze mai bine pãmântul, sã-i învãþãm a se
îngriji mai bine de sãnãtatea lor trupeascã ºi sufleteascã, sã le vindecãm sufletul
de otrava urii ºi a neîncrederii ºi sã le dãm în schimb credinþa, cã prin stãruinþã
cumpãtatã, prin înþelepciune ºi prin rãbdare, se ajunge la orice.
Acþiunea aceasta trebuie sã ne uneascã la un loc pe toþi aceia care într-un fel
oarecare suntem chemaþi a lumina pe oameni. Cele întâmplate trebuie sã convingã pe toþi cei care au rãspundere de suflete, cã nu mai este permis nimãnui sã
stea spectator pasiv la munca altora. Sã nu lãsãm toatã greutatea numai pe unii,
ci cu toþii, mari ºi mici, de la sate ºi de la oraºe, sã ne dãm sprijin unii altora. Ceea
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ce au putut sã facã învãþãtorii de la sate în aceºti ani din urmã aratã cât de mult
se va putea face atunci când ei vor fi sprijiniþi, sfãtuiþi, apãraþi ºi de învãþãtorii de
la oraºe. Este aici, în corpul didactic, o forþã enormã, care singurã ca niciuna alta
poate sã risipeascã întunericul în care zace atâta lume ºi sã-i creeze o conºtiinþã
omeneascã. Fi-va cineva care, în urma dureroasei experienþe recente, va mai
avea tristul egoism de a nu pune umãrul alãturi cu tovarãºii lui de apostolat?
Dar solidaritatea aceasta trebuie sã uneascã la un loc nu numai pe învãþãtori, dar pe toþi aceia care într-un fel oarecare pot contribui la realizarea scopului
acþiunii învãþãtoreºti.
În prima linie sunt preoþii. Atât prin chemarea lor, cât ºi prin ascendentul pe
care-1 au asupra poporului de la þarã, preoþii trebuie sã participe în cea mai largã
mãsurã posibilã la lucrarea noastrã. De aceea, ei trebuie asociaþi la dânsa
pretutindeni. Circularele noastre anterioare în aceastã privinþã dobândesc acum
o nouã însemnãtate, în urma evenimentelor care au dovedit, ºi preoþilor ºi învþãtorilor, cât de mult trebuie ca acþiunea lor sã fie nedespãrþitã.
De asemenea, trebuie ca prin toate mijloacele posibile sã fie atrase ºi interesate la miºcarea noastrã toate autoritãþile locale: administraþia, primarul, medicul etc. Nu trebuie sã intre în mintea cuiva cã ceea ce se întreprinde este
apanajul unuia sau altuia. Trebuie ca fiecare sã înþeleagã cã este vorba de o
acþiune la care sunt datori sã ia parte toþi acei care-ºi dau seamã de rostul lucrurilor; ºi dacã mã adresez în special dãscãlimii este numai pentru cã cu dânsa
sunt chemat sã vorbesc ºi pentru cã în lucrarea aceasta ea este în poziþie de a face
unele servicii mai bine decât le-ar putea face alþii.
În fine va trebui ca toþi, ºi mai cu seamã învãþãtorii, sã lucreze pentru a
potoli prevenþiunile pe care fãrã dreptate le au încã unii contra lor. Fãrã îndoialã,
dreptatea a început deja sã iasã la ivealã, ºi foarte mulþi oameni care ºi-au dat
seamã de rostul acþiunii învãþãtorilor din timpurile din urmã ºtiu sã o preþuiascã
precum meritã. Dar, din vorbele rele totdeauna rãmâne ceva, dacã nu-ºi dã
cineva ostenealã a le dovedi netemeinicia.
Deja rezultatele groaznice la care a dus starea de ignoranþã a þãrãnimii au
deschis ochii multora din aceia care erau poate tentaþi a o considera ca un bine.
Pe cei câþiva care nici în urma acestei experienþe nu-ºi vor fi dând seama de sensul lecþiunii de astã primãvarã, trebuie sã renunþãm la speranþa de a-i mai putea
scoate din rãtãcirea lor. Vom merge dar înainte ºi fãrã dânºii. Cei mai mulþi însã
vor fi auxiliari puternici ºi preþioºi, dacã vom ºti sã-i convingem cât de necesarã
ºi de patrioticã este acþiunea noastrã.
Acþiunea aceasta, ca sã reuºeascã, trebuie sã fie prudentã, stãruitoare, nepripitã ºi potrivitã cu mijloacele de care se dispune.
Recomand cu stãruinþã tuturor sã nu întreprindã mai multe lucruri deodatã,
ºi nu lucruri mai presus de puterile lor.
Recomandaþia aceasta, pe care am mai fãcut-o în repetate rânduri, are
mereu nevoie sã fie reamintitã, pentru cã prea adeseori am vãzut cã unii nu ºtiu
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sã-ºi proporþioneze întreprinderile cu puterile lor. Am vãzut astfel înjghebându-se
tovãrãºii fãrã nici un capital, pentru cumpãrare sau arendare de pãmânt. Când
lucreazã cineva cu atâta uºurinþã, face numai rãu, pentru cã deºteaptã speranþe
care nu se pot realiza. Mai bine decât sã lucreze aºa este sã nu lucreze deloc.
Nu trebuie întreprins nimic fãrã a se studia bine ºi a se lua toate mãsurile
pentru a se asigura succesul. O întreprindere care nu reuºeºte este un rãu nu numai pentru dânsa, dar pentru toþi aceia care au vãzut nesuccesul ºi s-au descurajat din cauza lui.
Dar mai presus de toate, trebuie ca nimeni sã nu piardã un moment din
vedere cã acþiunea corpului didactic trebuie înainte de toate sã aibã scopul de a
aduce armonia ºi buna înþelegere între toþi cei care trãiesc în aceastã þarã. Ar fi
nu iluzoriu, ci criminal a se crede cã gravele probleme care se agitã trebuie dezlegate contra unora sau altora. Dezlegarea problemelor sociale are de scop a se gãsi
terenul de înþelegere care sã concilieze cât mai bine toate interesele ºi care sã
permitã tuturor supuºilor unei þãri sã trãiascã în pace unii lângã alþi. Dacã nu ar
fi aºa, ar fi inutil a se înlocui o nedreptate, prin alta nedreptate, perpetuându-se o
stare de nesiguranþã, care este cel mai mare pericol social. Dar þara noastrã este
destul de mare ºi bogatã ca sã fie loc într-însa pentru toatã lumea, ºi de aceea
suntem convinºi cã tãrâmul de înþelegere cu oarecare bunãvoinþã se poate gãsi.
Convingerea aceasta este de datoria noastrã sã facem ce putem pentru a o face sã
pãtrunzã în sufletul tuturor.
ªi ca sã închei cu o ultimã recomandare, sã ne silim ca în acþiunea noastrã
sã fim mereu în bunã înþelegere, disciplinaþi, uniþi în gândul comun de a fi
folositori þãrii ºi neamului ºi de a nu ne da înapoi în faþa niciunei greutãþi.
Apostolatul acesta ne va face demni de recunoºtinþa þãrii ºi a urmaºilor noºtri.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 118 din 28 august 1907; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 271 din 1907, p. 6361: în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910
Partea a II-a, p. 115; în ziarul „Secolul“ din 31 august 1907.)

122.
Raport la Rege nr. 17116 din 13 august 1907 despre acþiunea
preoþilor ºi învãþãtorilor rurali în timpul rãscoalei din 1907
În urma încercãrii celei grele, prin care a trecut þara noastrã în primãvara
trecutã, este de datoria conducãtorilor ei a se reculege ºi a trage din cele întâmplate învãþãturile cuvenite, în vederea împlinirii datoriilor lor.
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Dureroasele evenimente din martie au fost o surprindere pentru mulþi; nu
însã pentru aceia care nu sunt deprinºi a judeca stãrile de lucruri numai dupã
aparenþele exterioare ºi fãrã a intra în adâncul lor.
Superficialitatea unora, ºi poate vederile nu destul de obiective ale altora, au
fãcut a se acredita multe idei greºite în privinþa cauzelor care au produs rãscoalele
þãrãneºti. Cu timpul vor dispãrea toate în faþa evidenþei faptelor. Dar este una care
trebuie stârpitã fãrã întârziere, pentru cã altminteri ea poate fi o piedicã serioasã
în realizarea reformelor destinate a face imposibilã pe viitor întoarcerea unor evenimente ca cele de acum patru luni. Aceasta este învinovãþirea ce s-a adus preoþilor ºi învãþãtorilor sãteºti, de a fi fost ei instigatorii ºi propagatorii rãscoalelor.
Acuzaþia aceasta era gravã ºi, dacã s-ar fi dovedit întemeiatã, ea ar fi
însemnat ruina iremediabilã a speranþelor pe care oamenii prevãzãtori le puneau
în aceºti factori sociali, pentru a aduce cu încetul prefacerea în bine a stãrii de
lucruri de la þarã.
Datoria de a limpezi lucrul acesta revenea, în prima linie, Ministerului
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor. De aceea, timp de patru luni am cercetat în
toate amãnuntele rolul pe care învãþãtorii ºi preoþii l-au avut faþã de rãscoalele
þãrãneºti ºi am adunat cu rãbdare toate informaþiile ce am putut culege. În timpul
acesta, patimile s-au mai potolit, vederile oamenilor s-au mai clarificat, dovezile
s-au acumulat, mulþi din cei acuzaþi au avut chiar timpul de a trece în faþa justiþiei.
Cred dar cã sunt elemente destule pentru a se forma o convingere bine întemeiatã,
ºi aceastã convingere, întrucât mã priveºte, este în mod hotãrâtor în favoarea
preoþilor ºi a învãþãtorilor. Mã voi sili sã documentez cele ce afirm, pentru ca sã
pot aduce în sufletul Maiestãþii Voastre încrederea deplinã pe care o am eu cã-n
opera de regenerare ºi întãrire a neamului românesc, la care Majestatea Voastrã
prezideazã cu atâta înþelepciune ºi cu atâta norocire de patruzeci ºi unu de ani, Ea
se poate sprijini cu încredere pe spiritul de ordine, pe respectul legii ºi pe devotamentul pentru binele public al corpului didactic rural ºi al preoþimii de la sate.
Pentru a se judeca cu toatã dreptatea influenþa pe care aceºti modeºti
lucrãtori o exercitã asupra mersului þãrãnimii, este necesar sã se considere mai
întâi locul pe care l-au avut ei pânã acum, în preocupãrile acelora care aveau
conducerea treburilor þãrii, ºi din care unii îi criticã astãzi cu atâta asprime. Nu
trebuie uitat cã pânã acum cincisprezece ani se hirotoneau preoþi tineri, care nu
aveau decât patru clase de seminar ºi se numeau învãþãtori cei care nu aveau
decât patru clase primare. De atunci a început a se cere unora seminarul complet,
celorlalþi ºcoala normalã. Dar educaþia ce li se da în aceste institute era mai mult
aceea a unor fii de rentieri, decât a unor tineri chemaþi a se lupta zilnic cu nevoile
celui mai greu apostolat. O datã trimiºi la þarã, nimeni nu s-a mai ocupat de ei.
Uitaþi ºi oropsiþi, lipsiþi de localuri, de concursul tuturor, în luptã cu reaua voinþã
ºi cu lipsa de culturã a sãtenilor, izolaþi de orice miºcare intelectualã, ei erau condamnaþi sã vegeteze, urmãriþi toatã viaþa lor de amintirea anilor când în ºcoalã li
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se deschiseserã ochii ºi inima spre o viaþã inteligentã, ºi de pãrerea de rãu pentru
realitatea prezentã. Într-o aºa stare sufleteascã, nu ar fi fost deloc de mirare, dacã
i-am fi vãzut cedând îndemnurilor rele ºi devenind elemente de neliniºte ºi de
dezordine. Sã nu uitãm cã fenomenul acesta se petrece chiar azi în alte þãri, unde
o bunã parte din cauzele de la noi lipsesc.
ªi cu toate acestea, în un ºir destul de lung de ani, abia se pot numãra câteva
cazuri sporadice, bine constatate, de învãþãtori ºi de preoþi pe care sã-i fi ademenit teoriile nesãnãtoase care bântuiau pe aiurea. Aceia care, pe baza acestor
cazuri, s-au grãbit sã arunce discreditul asupra corpului întreg, poate s-ar fi
scutit de aceastã nedreptate, dacã ar fi considerat izbânda cu mult mai mare pe
care în acelaºi timp acea propagandã o avea la oraº, unde cu toate acestea ºi
condiþiile psihologice ºi cele economice erau cu mult mai bune decât la sate ºi
unde prin urmare asemenea propagandã ar fi trebuit sã nu prindã rãdãcinã.
Sunt numai puþini ani, de când devenise evidentã greºeala cea mare ce se
fãcea de a se nesocoti rolul social al învãþãtorilor ºi al preoþilor ºi de a nu se avea
nicio grijã de starea lor sufleteascã. ªi a fost de ajuns un singur apel la patriotismul ºi abnegaþia lor, pentru ca numai în doi-trei ani sã se înjghebeze acea
minunatã activitate care a dat bãncile populare, tovãrãºiile cooperative ºi care a
deºteptat în sate un început de sãnãtoasã viaþã intelectualã, cum nu se mai
vãzuse pânã atunci. Aceasta a fost cel mai potrivit rãspuns ce-l puteau da ºi unii
ºi alþii la învinuirile pe care li le aduceau acei care, drept orice contribuþie la
buna stare a sãtenilor, se mulþumeau cu generalizãri uºoare.
Nu este nicio îndoialã cã, dacã activitatea aceasta ar fi continuat a se dezvolta în liniºte ºi bine îndrumatã un timp mai îndelungat, ea ar fi contribuit în
mod puternic pentru a modifica în bine starea lucrurilor ºi poate pentru a înlãtura chiar cu totul unele din cele mai însemnate cauze care au adus tulburãrile
de astã primãvarã.
Din nenorocire, nu a fost aºa! Tulburãrile au izbucnit cu o furie al cãrei
caracter de sãlbãticie ºi neinteligenþã ar fi putut numaidecât sã arate cât de
strãine erau ele de miºcarea cu un caracter filantropic aºa de accentuat, în capul
cãreia se aflau învãþãtorii ºi preoþii.
Cu toate acestea, când veni vorba a se gãsi instigatorii, cei care furã mai
mult designaþi ca atare furã tocmai învãþãtorii ºi preoþii, ºi nu lipsirã nici acei
care sã denunþe întreaga lor corporaþie, ca un pericol public, contra cãruia trebuia sã se ia mãsuri extreme. Este ceva propriu timpurilor tulburate ca oamenii
sã-ºi piardã sângele rece ºi sã vadã peste tot pericole închipuite. Dar cei care au
rãspunderi trebuie sã ºtie a-ºi þine cumpãtul în vorbe, ca ºi în fapte.
Chiar dacã cazurile de vinovãþie ale învãþãtorilor ºi preoþilor ar fi fost numeroase ºi neîndoioase, încã era lucru grav ca de la vina câtorva sã se generalizeze
acuzaþia pentru un întreg corp de funcþionari, care tocmai atunci se aflau în una
din perioadele cele mai rodnice ºi demne de laudã ale activitãþii lor. Dar
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cercetarea fãcutã a dovedit cã acele cazuri de vinovãþie, departe de a fi numeroase ºi neîndoioase, sunt puþine de tot. Cel mult dacã au fost în toatã þara 9 preoþi
ºi 18 învãþãtori, a cãror vinovãþie sã fie încã în discuþie; ºi încã din aceºti din
urmã, cel mai culpabil este un suplinitor. Este oare raþional, este drept ca pentru
27 de vinovaþi sã se condamne un întreg corp de peste 11.000 membri?
E adevãrat însã cã cei învinovãþiþi au fost mai mulþi. În primul moment al
tulburãrilor, un mare numãr de învãþãtori ºi de preoþi au fost urmãriþi, arestaþi,
daþi în judecatã. Unii din ei au avut sã sufere neajunsuri mari, pânã ce sã se
lãmureascã lucrurile ºi sã se cunoascã adevãrul. Dar atunci s-a vãzut cã în marea
majoritate a cazurilor, învinovãþirile ce li se aduseserã proveneau din neºtiinþã,
din rea voinþã, din invidie, din graba unora de a arunca rãspunderea asupra
altora, pentru a scãpa ei înºiºi de rãspundere, ºi foarte adeseori din dorinþa de a
se suprima niºte oameni care începuserã a deveni o piedicã serioasã pentru
multe obiceiuri rele din trecut.
Astfel nu o datã s-au vãzut cãmãtari de ai satelor denunþând vendetei publice pe învãþãtorii ºi pe preoþii care, prin înfiinþare de bãnci populare, puseserã
un frâu cametei. Nu o datã s-au vãzut speculanþi de pãmânt cãutând sã împiedice în acelaºi chip constituirea unei obºti de arendare. Ne aducem aminte cã tot
astfel în 1898, când cu agitaþiile din câteva judeþe de lângã Dunãre, au fost denunþaþi ca vinovaþi câþiva învãþãtori care începuserã propaganda contra alcoolismului ºi cã denunþãtorii lor fuseserã cârciumari.
Deºi chiar din primul moment al tulburãrilor am bãnuit care trebuie sã fie
adevãrul în privinþa rolului preoþilor ºi învãþãtorilor în rãscoale, am socotit cã
sarcina justiþiei era deja destul de grea ºi cã trebuia lãsatã ca în deplinã liniºte
sã lãmureascã ea singurã lucrurile.
E adevãrat cã în felul acesta suferinþele celor implicaþi pe nedrept puteau sã
dureze ceva mai mult, pânã la deplina recunoaºtere a nevinovãþiei lor; dar, în
acelaºi timp, aceastã recunoaºtere avea sã fie strãlucitã ºi scutitã de orice bãnuialã. ªi cine ºtie? Poate cã încercarea aceasta va avea ºi partea sa de folos, cãci
pe cei energici îi va oþeli ºi mai tare în lupta viitoare pentru ridicarea þãrãnimii
ºi va da la o parte pe cei slabi, pe care obstacolele îi sperie ºi-i descurajeazã.
Sarcina justiþiei nu este încã împlinitã, cãci nu toþi cei acuzaþi au fost judecaþi. Dar din cât s-a fãcut pânã acum, se ºtie deja cu siguranþã cã învinuirile
aduse în primul moment învãþãtorilor ºi preoþimii au fost exagerate într-o mãsurã foarte mare, chiar dacã s-ar admite cã toþi cei care mai sunt sub urmãrire ar
fi recunoscuþi vinovaþi pânã în cele din urmã.
Dacã nu ar fi decât atâta ºi încã ar fi de ajuns pentru a se dovedi netemeinicia aserþiunilor acelora care, nedreprinºi sau neputincioºi de a pãtrunde cauzele adevãrate, adânci ºi depãrtate ale evenimentelor, se mulþumesc cu explicaþii
superficiale, chiar cu riscul de a arunca pe nedrept discreditul asupra unor oameni care nu-l meritau.
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Dar rolul învãþãtorilor ºi al preoþilor în tristele evenimente trecute nu poate
fi judecat cu toatã dreptatea, dacã ne mãrginim numai a respinge învinuirile nedrepte care li s-au adus. Ar fi o nedreptate încã mai mare pe care le-am face-o,
dacã nu am pune în evidenþã ºi acþiunea de potolire ºi de protecþie a persoanelor
ºi averilor, pe care foarte mulþi dintre ei au avut-o de multe ori cu pericolul vieþii
lor. ªi aceasta dovedeºte ºi mai mult nedreptatea acelora care, aruncându-le
învinuiri pentru culpe care de multe ori era uºor sã se vadã cã sunt închipuite,
refuzau sã recunoascã meritul acelora care în cele mai periculoase împrejurãri
nu au fugit sã se ascundã, ci ºi-au pus în primejdie avutul ºi viaþa lor, pentru a
proteja avutul ºi viaþa celor care aveau sã-i arate pe urmã ca pãrtaºi ºi provocatori ai sãlbãticiilor petrecute.
Pentru a se judeca cu toatã nepãrtinirea acþiunea acestor oameni, trebuie sã
ne gândim ºi la furia sãlbaticã a rãzvrãtiþilor, care pierduserã orice sentiment
omenesc ºi cu care nici nu se putea sta de vorbã ºi la situaþiunea celor care,
bãnuiþi dintr-o parte ºi din alta, denunþaþi de unii ca instigatori ºi ameninþaþi de
alþii cu foc ºi pieire, dacã li s-ar fi pus înainte, nu s-au sfiit cu toate acestea a se
pune în calea devastatorilor ºi, fãrã alt mijloc de acþiune decât vorba ºi autoritatea lor personalã, sã scape de multe ori averea ºi viaþa celor ameninþaþi, ºi sã
fereascã regiuni întregi de focul rãscoalelor. Asemenea fapte vor trebui þinute în
seamã, spre cinstea veºnicã a preoþimii ºi dãscãlimii rurale, ºi se cuvine sã ne
întãreascã credinþa pe care am pus-o în ele, în vederea reformei viitoare a stãrii
sufleteºti ºi economice a þãrãnimii.
Pentru a sprijini cele spuse pânã aici, cu respect alãtur pe lângã acest referat
o enumãrare de faptele care au ajuns pânã azi la cunoºtinþa mea ºi care se referã
la acþiunea, bunã sau rea, a preoþilor ºi a învãþãtorilor în timpul rãscoalelor. Fãrã
îndoialã cã tabloul acesta va putea fi mult lãrgit cu timpul: dar atât cât este, alcãtuit
cu toatã imparþialitatea posibilã, el poate da o idee destul de justã despre lucruri.
Impresia pe care o va lãsa el va fi, sper, o impresie de liniºte ºi de mulþumire
sufleteascã. El va face sã disparã din sufletul nostru imensa decepþie pe care
tindeau s-o facã sã se nascã aceia care cãutau sã ne facã sã pierdem încrederea în
ºcoala ºi în biserica noastrã. El ne va arãta cã tocmai ele au fost în prima linie
printre acei care au luptat pentru potolirea patimilor, pentru protecþia persoanelor
ºi a proprietãþilor. ªi convingerea acesta ne va întãri ºi ne va da putinþa de a
întreprinde mai cu curaj marea operã de reformã, promisã þãrii de cãtre Majestatea Voastrã.
În adevãr, greutatea cea mare a acestei opere nu stã în facerea legilor, ci în
gãsirea ºi – la nevoie – în creaþiunea organelor care sã dea fiinþã legilor. Vina cea
mare a trecutului stã în aceea cã a lãsat sã se mãreascã prea mult distanþa care
separã satul de oraº, aºa cã glasul unuia nu se mai auzea de la celãlalt. De aici a
urmat cã au rãmas sterpe atâtea intenþii bune, atâta iubire pentru þãrãnime, pe
care atâþia oameni de bine le-au presãrat în o mulþime de legi. Cãci ceea ce lipsea
nu erau legile, ci organele chemate a le explica, a le populariza ºi a le aplica.
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Astãzi lucrul acesta se înþelege mai bine, ºi departe de a ne mulþumi numai
cu primarul ºi cu jandarmul rural, ne dãm seama cã trebuie chemaþi în ajutor toþi
factorii care, într-o mãsurã oarecare, pot servi pentru a micºora distanþa care
separã oraºul de sat, pentru a purta vorba de împãcare ºi de înþelegere, pentru a
face sã pãtrundã în mulþimea þãrãnimii priceperea dreaptã a lucrurilor, pentru a
face din masa inertã de astãzi un element luminat ºi înþelegãtor ºi de datoriile,
iar nu numai de drepturile lui.
Printre aceºti factori, în prima linie vine corpul dãscãlesc ºi cel preoþesc. Ar
fi fost o nemãsuratã pierdere, dacã aceste instrumente de acþiune de prima
ordine ne-ar fi lipsit tocmai în momentul când avea sã se întreprindã opera cea
mare. Dar nu va fi aºa.
Documentele ºi ºtiinþele pe care mã întemeiez au fost reunite pânã în ziua
de 31 iulie trecut. Desigur cã cu timpul vor ieºi la ivealã fapte noi, care vor completa pe cele expuse aici; atunci cu respect voi supune din nou la cunoºtinþa
Majestãþii Voastre rezultatele noilor cercetãri. Dar cercetarea pe care am fãcut-o
pânã acum, ºi al cãrei rezultat îl supun Majestãþii Voastre prin referatul de faþã,
a pus în evidenþã meritele multor învãþãtori ºi preoþi, cu ocazia rãscoalelor,
precum ºi vinovãþia altora. Pentru aceºtia din urmã, justiþia îºi va face datoria ºi
va pedepsi pe cei ce se vor gãsi cã meritã; ar fi chiar de dorit ca pedeapsa lor sã
fie mai asprã, pentru cã vina lor este mai mare, dacã þinem seamã de caracterul
înalt al misiunii lor sociale.
Dar pe cei merituoºi numai Majestatea Voastrã are puterea de a-i rãsplãti,
ºi este bine ºi drept ca, alãturi cu reprimarea vinovãþiei, sã se punã rãsplãtirea
meritului.
De aceea cu respect supun semnãturii Majestãþii Voastre alãturatele proiecte
de decrete, prin care se conferã medaliile „Rãsplata Muncii pentru ºcoalã“ ºi
„Rãsplata Muncii pentru bisericã“, acelor învãþãtori ºi preoþi, care în martie trecut ºi-au fãcut cu vrednicie datoria lor. Mulþi dintr-înºii ºi-au fãcut aceastã datorie cu pericolul vieþii lor, într-un timp când faptul de a rãmânea cineva în mijlocul rãsculaþilor ºi de a se încerca sã-i facã sã înþeleagã de cuvânt era deja un act
de mare curaj, înaltul semn de bunãvoinþã al Majestãþii Voastre va reda întregului
corp al preoþimii ºi dãscãlimii rurale tot curajul ºi energia de care are nevoie, ºi-l
va arãta drept ceea ce în adevãr este în marea majoritate: harnic, modest, devotat
ºi priceput muncitor pentru luminarea ºi îndreptarea spre bine a þãrãnimii
noastre.
Ca confirmare a celor arãtate în raportul de faþã, precum ºi pentru lãmurirea
meritelor fiecãruia, alãtur pe lângã acest raport numeroase extracte din acte oficiale ºi documente particulare, care deja sunt foarte instructive.
Mã voi sili ca ancheta dusã pânã astãzi sã o continui mai departe ºi sã o
completez pe cât se va putea.
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Nu am avut intenþia ca în listele precedente sã cuprind pe toþi aceia, preoþi
ºi învãþãtori, care au fost menþionaþi în mod elogios, în rapoartele ºi informaþiile
care se anexeazã aici.1
Scopul propunerilor pe care cu respect le supun la înalta aprobare a Majestãþii Voastre este nu numai de a onora individual pe aceia care ºi-au fãcut datoria,
cât mai cu seamã de a onora corpul întreg în persoana câtorva din membrii sãi.
(Publicat în „Monitorul Oficial“ din 25 august 1907 ºi în broºurã specialã, Buc., 1907,
Imprimeriile statului, 100 p., în Biblioteca Academiei sub nr. II 7421.)

123.
Circulara nr. 50191 din 28 august 1907 cãtre directorii
ºcoalelor normale cu privire la instrucþia militarã
Pornind de la ideea – bunã în sine – cã un învãþãmânt militar în ºcoale ar putea
folosi pentru educaþia fizicã ºi pentru introducerea unui spirit de disciplinã în tineret,
unele guverne s-au gândit sã-l introducã în ºcoalele noastre mai ales cele de grad secundar (elevii având intre 11 ºi 18 ani). Punerea în practicã a acestei idei a lãsat în genere
de dorit ºi organizarea începutã în câteva rânduri a trebuit sã fie pãrãsitã. Asemenea
organizare se fãcuse ºi în epoca dintre 1905–1907: cã dãinuia în momentul când Haret
devine din nou ministru. În circulara aceasta se vãd unele din neajunsurile ei.

Prin circulara nr. 53355 din 21 septembrie 1906, datã în vederea introducerii
învãþãmântului militar în ºcoli, vi s-a recomandat a se face orarul pe baza orelor
de curs de câte 45 minute, dându-se în total 28 lecþii de câte 45 minute pe sãptãmânã pentru cursuri, 4 lecþii pentru muzicã ºi gimnasticã ºi 4 lecþii pentru
învãþãmântul militar.
Înainte de aceastã circularã, timpul consacrat pe fiecare sãptãmânã pentru
cursuri era tot de 28 lecþii, însã de câte 60 de minute. Circulara a redus dar cu
un sfert timpul consacrat cursurilor prevãzute în programã.
Este evident cã, cu un timp de învãþãmânt aºa de redus, este imposibil a se
executa în toatã întregimea ei programa, care a fost fãcutã în vederea a 28 lecþii
de 60 de minute întregi. De aceea chiar circulara anunþã o reducere a programelor, care avea sã se pregãteascã în cursul anului ºcolar 1906–1907.
Operaþia aceasta, care în realitate ar fi constat în alcãtuirea unor programe
pe baze cu totul nouã, este puþin probabil cã s-ar fi putut termina în timp de un
1. Anexele nu s-au reprodus. Ele se gãsesc ºi în „Monitor“.
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an, mai ales þinând seamã ºi de termenele pe care, cu drept cuvânt, le impune
legea pentru studierea ºi modificarea programelor. ªi chiar dacã aceasta s-ar fi
putut face într-un an, atât, legea cât ºi logica cereau ca programele cele noi sã
nu se introducã decât clasã cu clasã, ceea ce ar fi reclamat 8 ani pentru un liceu,
6 ani pentru o ºcoalã normalã, ºi aºa mai departe.
De fapt, însã, studiile anunþate nici nu au fost începute, aºa cã ne gãsim acum
în aceeaºi situaþie, în ceea ce priveºte cuprinsul programelor, ca ºi acum un an.
Dar soluþiunea adoptatã acum un an, ca mãsurã tranzitorie, nu se poate
aplica mai departe. Experienþa deja fãcutã nu a fost deloc fericitã.
Programele au rãmas neexecutate nu numai în proporþia de 25%, dar ºi mai
mult, cãci o datã ce s-a lãsat fiecãrui profesor facultatea de a face reducerile
dupã propria sa chibzuialã, se pierdea tot beneficiul studiilor lungi ºi conºtiincioase, dupã care se formaserã programele de la 1899, pe care nu era de ajuns
ca sã le înlocuiascã chibzuiala fiecãruia, luatã ºi ea în pripã cu atât mat mult cã
circulara apãruse cu trei sãptãmâni dupã începutul anului ºcolar. În acelaºi timp
se pierdea toatã unitatea de învãþãmânt, pe care numai aplicarea unei programe
bine chibzuite o poate asigura.
E adevãrat cã circulara cerea a se suprima minutele de graþie. Dar programa
însãºi fusese alcãtuitã tot cu excluderea din socotealã a minutelor de graþie. De
fapt, aceste minute au continuat a fi date ºi în cursul anului trecut, aºa cã paguba
de timp a fost încã mãritã.
Rezultatul final este cã, programele nefiind executate decât cu lipsuri mari,
ºcolarii au fost promovaþi cu studiile claselor neterminate, ceea ce îi va pune
într-o situaþie foarte grea, la unele studii chiar imposibilã, pentru clasele în care
intrã cu lacune în cunoºtinþele lor.
Nu putem de asemenea sã trecem cu vederea deprinderile de dezordine ºi
de nedisciplinã pe care ºcolarii le au luat din cauza lipsei de regulã în ocupaþiile
lor ºi a marelui numãr de ore în care erau lãsaþi fãrã nicio ocupaþie. Cu toate cã
circulara se pãrea cã-i ocupa în fiecare zi douã ore dupã amiazã, în realitate ei
nu erau ocupaþi în mod serios decât douã zile pe sãptãmânã, acele în care aveau
cursuri regulate. În zilele de muzicã ºi de gimnasticã, precum ºi în cele de exerciþii militare, neputându-se reuni deodatã toate clasele unei ºcoli, sub un singur
maistru sau sub un singur instructor, se reþinea în realitate numai o clasã sau
douã, iar celelalte erau concediate ºi umpleau strãzile ºi grãdinile publice, pentru a se deda la necuviinþe. Niciodatã, putem zice, disciplina ºcolarã nu a fost
mai jos decât în anul ºcolar expirat ºi niciodatã abaterile grave nu au fost mai
numeroase decât în acest an.
Introducerea învãþãmântului militar nu poate justifica nicidecum aceste
mari neajunsuri. Prin dispoziþiile luate anul trecut se sacrifica cel puþin un sfert
din întregul învãþãmânt numai în favoarea învãþãmântului militar. În întreaga
noastrã programã nu este un singur învãþãmânt cãruia sã i se fi fãcut vreodatã
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un asemenea sacrificiu, deºi învãþãmântul religiei sau al limbii materne sau al
limbilor clasice sau al celor moderne, sau al istoriei sau al ºtiinþelor exacte, au
fãrã îndoialã, ºi din punctul de vedere al instrucþiei ºi din cel educativ, o însemnãtate cel puþin tot aºa de mare ca oricare altul, fãrã a excepta nici pe cel militar,
oricare ar fi importanþa ce ar voi cineva sã-i dea în formarea tinerimii. Noul
învãþãmânt putea sã fie admis în programã ºi sã i se facã un loc potrivit cu
serviciile ce era el în mãsurã sã dea; dar el nu trebuia nici sã absoarbã, nici sã
domine, nici sã împiedice funcþionarea regulatã a învãþãmântului civil, cãruia se
datoreazã formarea societãþilor moderne ºi care ºi la noi a format, ºi va forma ºi
pe viitor, temelia educaþiei naþionale.
În vederea acestora, vã invit, domnule director, ca la formarea orarului ºcolii ce
dirijaþi, pentru anul ºcolar 1907–1908, sã vã conformaþi urmãtoarele dispoziþiuni:
1. Durata orei de curs va fi de 60 minute. Aºa zisele minute de graþie nu se
admit. Ele au fost totdeauna considerate ca o abatere ºi vã rog sã nu le toleraþi
deloc, iar în caz de abateri persistente din partea cuiva sã ni le semnalaþi. Ora de
60 de minute este necesarã întreagã pentru buna executare a programei ºi, afarã
de aceasta, nu se poate admite ca profesorii înºiºi sã dea ºcolarilor lor exemplul
neîndeplinirii exacte a datoriei.
2. Orele de lecþie vor fi trei dimineaþa ºi douã dupã amiazã, separate prin
recreaþii de câte 10 minute, revenindu-se în totul la dispoziþiunile art. 54 ºi 55
din regulamentul ºcoalelor normale, 32 ºi 33 din regulamentul ºcoalelor elementare de comerþ ºi din al celor superioare de comerþ, 77 din regulamentul
învãþãmântului agricol.
3. Joia dupã-amiazã vor fi câte douã ore de lecþie, ca ºi în celelalte zile,
aceasta prin excepþie la art. 50 din regulamentul liceelor ºi gimnaziilor ºi 60 din
regulamentul ºcoalelor normale.
4. Orarele se vor alcãtui în strictã conformitate cu programele, dându-se
fiecãrui obiect exact numãrul de ore de curs pe sãptãmânã care este prevãzut în
programã.
5. Instrucþia militarã se va preda în modul urmãtor: câte douã ore la fiecare
douã sãptãmâni de fiecare clasã, sau câte o orã pe sãptãmânã de fiecare clasã,
dupã cum vor fi convenienþele speciale ale fiecãrei ºcoli. Când instrucþia militarã se va da în douã ore la douã sãptãmâni, acele douã ore vor fi consecutive ºi
separate printr-o recreaþie de 10 minute.
6. Orele de instrucþie militarã se vor dispune dupã trebuinþa învãþãmântului,
ori punându-se clasele în zile diferite, ori unindu-se douã sau mai multe clase în
aceleaºi ore. În orice caz, diversele secþii ale unei aceleiaºi clase din cursul superior de liceu vor fi totdeauna reunite în aceleaºi ore.
7. Instrucþia militarã nu se va da decât în ore de dupã amiazã. Directorii vor
fi cu priveghere ca învãþãmântul militar sã se dea în aºa fel, încât sã nu impunã
ºcolarilor osteneli mai presus de vârsta ºi de puterile lor, cum, spre exemplu,
þinerea în picioare pe loc timp îndelungat, sau alte asemenea.
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8. Exerciþiile corale în comun se vor face câte douã ore la fiecare douã
sãptãmâni de fiecare clasã, sau câte o orã pe sãptãmânã de fiecare clasã. Când
ele se vor da în douã ore la douã sãptãmâni, acele douã ore vor fi consecutive ºi
separate printr-o recreaþie de 10 minute. Exerciþiile corale se vor pune totdeauna
în orele de dupã amiazã.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 120 din 30 august 1907; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 271 din 1–15 septembrie 1907, p. 6342.)

124.
Circulara nr. 50312 din 30 august 1907 cãtre revizori ºi
diriginþi de ºcoale primare pentru aplicarea obligativitãþii
Legea învãþãmântului primar ºi normal primar la art. 15 zice cã obligativitatea se aplicã mai întâi „copiilor mai mici ai pãrinþilor care au mai mulþi copii
în vârstã de ºcoalã“.
În multe pãrþi dispoziþiunea aceasta se înþelege în sensul cã pãrinþii retrag
din ºcoalã pe un copil care nu a apucat a face decât câteva clase, îndatã ce un
alt copil mai mic al lor atinge vârsta de 7 ani. Atunci ei trimit pe acesta la ºcoalã,
iar pe cel mai mare îl întrebuinþeazã în serviciul gospodãriei lor.
Aceasta este una din principalele cauze pentru care numãrul absolvenþilor
ºcoalelor rurale rãmâne aºa de mic, ºi pentru care ºi numãrul analfabeþilor nu
scade îndestul; cãci un copil care pãrãseºte ºcoala la o vârstã prea micã ºi fãrã
a o fi terminat uitã în curând tot ce a învãþat.
Vã atrag atenþia asupra acestui lucru ºi vã invit sã luaþi mãsuri energice
pentru ca el sã înceteze. Legea însãºi vã dã arme pentru aceasta, cãci la art. 15
dintr-însa este aliniatul urmãtor. „Copiii odatã înscriºi rãmân supuºi obligativitãþii“. Aceasta înseamnã cã o datã ce un copil a fost înscris în ºcoalã, el nu mai
poate fi retras sub niciun motiv pânã ce nu o terminã pe toatã, chiar dacã alþi
fraþi ai lui s-ar înscrie ºi ei dupã dânsul.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 271 din 1907, p. 6359; în
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 129.)
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125.
Circulara nr. 49667 din 1907 cãtre directorii de ºcoli primare
ca sã nu mai îndrepte la minister pe cei care cer lucruri
contrare legilor
Încercarea lui Haret de a dezrãdãcina un vechi obicei rãu n-a putut da roade, fiindcã nu s-a urmat de alte administraþii în cursul anilor.

Foarte adeseori ministerul se vede asediat de cereri contrare legilor ºi
regulamentelor. De foarte multe ori am constatat cã autorii acestor cereri au fost
îndreptaþi la minister de cãtre unii directori care spun solicitatorilor cã „Ministerul, dacã va vrea, poate singur sã ia mãsuri contrare legilor ºi regulamentelor“.
Obiceiul acesta este foarte rãu. Pe de o parte este o cauzã de pierdere de timp
pentru minister, care este silit a avea nesfârºite discuþii cu niºte oameni care nu
mai pot înþelege cã cãlcarea legilor nu se poate admite de o administraþiune
serioasã odatã ce o altã administraþie le-a spus cã se poate. Pe de alta, aceasta este
cea mai rea ºcoalã ce se poate face unora care ºi fãrã aceste lecþii de ilegalitate
sunt prea mult înclinaþi a crede cã nicio lege nu e fãcutã ca sã fie respectatã.
Vã invitãm dar ca ori de câte ori vi s-ar face cereri care în mod vãdit sunt
contrare legii sau regulamentului, sã le refuzaþi fãrã a mai da speranþe de
scãpare în altã parte.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 271 din 1–15 septembrie
1907, p. 6360.)

126.
Circulara nr. 71054 din 20 noiembrie 1907 cãtre revizori ºi
inspectori despre însemnãtatea lucrului de mânã
Învãþãmântul lucrului de mânã în ºcoalele primare de fete, dupã pãrerea
tuturor, lasã foarte mult de dorit. Lipsa de timp suficient, distribuþia rãu fãcutã
a orarelor, lipsa de control, poate ºi insuficienþa programelor, sunt cauza cã absolventele cursului primar prea adeseaori sunt lipsite de orice cunoºtinþe în
aceastã materie ºi nu sunt capabile a executa cea mai micã lucrare.
Credem cã chestia aceasta meritã o deosebitã atenþiune ºi cere oarecare
mãsuri mai radicale, care însã nu se vor putea lua decât dupã un studiu mai
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amãnunþit. Pânã atunci, se pot lua câteva dispoziþiuni, care vor aduce, credem,
mãcar o îndreptare parþialã.
Nu ne ocupãm deocamdatã de ºcoalele rurale, unde problema e mai grea ºi
lipsa de elemente utile mult mai simþitã.
În ºcoalele urbane, prima mãsurã principalã ar fi de a se mãri numãrul orelor
consacrate lucrului de mânã. Ar fi de dorit ca în clasele I ºi a II-a acest numãr sã
se ridice la câte 4 pe sãptãmânã, iar în clasele a III-a ºi a IV-a chiar pânã la 8.
Aceasta, însã va reclama o studiere foarte de aproape a programei, pe care vã invit sã o faceþi ca sã se vadã dacã se poate gãsi timpul necesar, printr-o altã repartiþie a orarelor ºi a materiilor de studiu. Constatãm, însã cã în 1903 s-au fãcut
însemnate reduceri în programe, mai ales la limba românã ºi aritmeticã ºi cã de
economia de timp, care a rezultat de acolo, nu a profitat deloc învãþãmântul
lucrului manual.
Un alt lucru se poate însã face cu înlesnire ºi fãrã întârziere; anume, ca
orele de lucru de mânã sã se punã câte douã una dupã alta, pentru a se împuþina
pierderea de vreme neevitabilã de la începutul ºi de la finele lecþiei. Anii trecuþi,
ministerul luase mãsuri pentru a se face aºa; dar fie cã ordinele lui nu au fost
urmate, fie cã s-au schimbat orarele mai târziu, azi suntem informaþi cã s-a
revenit în multe pãrþi asupra acestei dispoziþii. Vã invitãm sã luaþi mãsuri ca de
îndatã sã se aplice din nou mãsura aceasta.
În fine, am luat dispoziþia ca în oraºele unde existã ºcoli profesionale de
fete, directoarele acestor ºcoli sã împlineascã ºi însãrcinarea de inspectoare ale
învãþãmântului lucrului de mânã la ºcoalele primare de fete din acel oraº, sã
facã rapoarte ºi sã propunã mãsuri.
Prin aceste mãsuri, sperãm cã cel puþin în parte se, vor îndrepta neajunsurile pe care le-am semnalat mai sus.
(Domnii inspectori vor împãrþi ºcoalele primare din Bucureºti ºi Iaºi în câte
atâtea circumscripþii câte ºcoli profesionale sunt în aceste oraºe, þinând seamã
de distribuþia lor topograficã).
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 189 din 24 noiembrie 1907; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 121; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“
nr. 275 din 1907.)
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127.
Circulara nr. 74930 din 12 decembrie 1907 cãtre revizori
despre introducerea de mode strãine în industria casnicã
Alt exemplu de idee ce avea Haret despre misiunea socialã a ºcoalei. Silinþele lui
de a pãstra specificul naþional, vrednic de toatã lauda, au dat în unele pãrþi rezultate
bune parþiale; dar ceea ce urmãrea el cerea sforþãri multiple ºi continue, ceea ce nu s-a
prea fãcut.

Un obicei rãu a pãtruns de o bucatã de vreme în multe sate. E vorba despre
introducerea în industria casnicã a unor lucruri ºi podoabe strãine, de un gust
îndoielnic, în locul frumoaselor ºi vechilor modele româneºti, cu adevãrat interesante ºi de preþ, din punctul de vedere naþional ca ºi din cel artistic. Ele au
intrat pe nesimþite în casa sãteanului prin contactul sãtencelor cu târgurile, prin
spiritul de imitaþie rãu înþeles ºi poate chiar prin nepãsarea celora cãrora le
incumbã grija pãstrãrii lucrurilor bune din trecut.
Afarã de aceste pricini, mai gãsim încã una, care face ca rãul despre care
este vorba, sã nu fie înlãturat, ba încã adeseori sã fie ºi sporit.
Se ºtie cã pe lângã ºcoalele rurale funcþioneazã în multe pãrþi ºi câte o
maestrã de lucru manual. Unele din acestea, mai adeseori fiind venite de la oraº,
unde moda strãinã este în floare, ºi unde ele înseºi sunt duse de curentul destul
de rãu care preschimbã aici multe din lucrurile bune ale noastre, dau o direcþie
cu totul greºitã lucrului de mânã, decât aceea ce o reclamã nevoile þãranului ºi
pãstrarea tradiþiei în portul naþional. În acest chip sãteanul se înstrãineazã de la
portul neaoº românesc ºi se îndrumeazã cãtre un lux ºi costisitor ºi nefolositor
totdeodatã. Procesul acesta rãu fãcãtor care se petrece sub ochii noºtri nu poate
rãmâne nebãgat în seamã de cãtre cei care sunt chemaþi sã conlucreze la educaþia
ºi la instrucþiunea poporului. Ministerul, spre a împiedica pe viitor rãul de care
este vorba, cel puþin prin ºcoalã, vã pune în vedere, Domnule Revizor, sã cãutaþi
de câte ori veþi putea ca postul de maestrã de lucru la sate sã-1 încredinþaþi soþiei
învãþãtorului, dacã se pricepe. Pe de altã parte, veþi observa ca maestrele sã facã
cu elevele lucrãri utile pentru sãteni, iar ca parte artisticã care va fi foarte puþinã,
numai în stilul ºi gustul artei româneºti. Veþi interzice cu desãvârºire lucrãrile de
lux, broderiile ºi celelalte lucrãri în alt stil decât cel curat naþional.
Maestrele care nu vor asculta ºi vor continua a perverti gustul sãtencelor, a
inspira obiceiuri de lux ºi a strica arta naþionalã prin amestec cu lucrãri strãine
de prost gust, vor fi înlocuite.
(Publicatã în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 270 din 1–15 iunie 1908,
p. 6662; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 122.)
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128.
Circulara nr. din 1907 cãtre învãþãtori pentru înfiinþarea
cursurilor de adulþi ºi obligaþia înfiinþãrii lor de cãtre
învãþãtori
Legea învãþãmântului primar, prin art. 34, prevede înfiinþarea cursurilor de
adulþi asupra materiilor cursului primar. Ea mai prevede, pe lângã aceasta, cã
învãþãtorii care le vor conduce au dreptul la o platã de cel puþin 10 lei pe lunã,
care priveºte pe comunã.
Nevoia organizãrii cursurilor de adulþi, cu deosebire la sate, este adânc
simþitã. Prin circulara nr. 49.598 din 25 august a.c., v-am arãtat pe larg cât de
rea este starea poporului din toate punctele de vedere, ºi cât este de necesar ca
învãþãtorii sã aibã o activitate extraºcolarã, prin care sã vinã într-ajutorul ridicãrii lui culturale ºi economice. Tot acolo spuneam cât de mult se impune ca
aceastã acþiune sã fie întreprinsã cu cea mai mare energie de cãtre dumneavoastrã ºi de ceilalþi factori culturali de la sate.
Nu este nevoie de multe cuvinte, ca sã vã fac a înþelege ce voim noi prin
cursurile de adulþi la sate. Mulþi dintre colegii dumneavoastrã n-au mai aºteptat
vreun îndemn de la centru, ca sã le ºi punã în practicã. Ministerul primeºte
necontenit cereri de înfiinþãri de asemenea cursuri ºi dã bucuros aprobarea, cu
convingerea ca prin ele se lucreazã spre binele þãrii. Învãþãtorii devotaþi – ºi
dintre aceºtia se gãsesc foarte mulþi din rândurile d-voastrã – au vãzut starea de
plâns a sãtenilor în privinþa culturalã. Ei au rãmas uimiþi de marele numãr de
analfabeþi care ne scoboarã în ochii celorlalte naþiuni civilizate; ei au înþeles cât
de periculoasã este aceastã stare nenorocitã de ignoranþã, care împiedicã cele
mai frumoase ºi mai bune idei sã pãtrundã în mulþime sau cel puþin le face sã
pãtrundã cu mare greutate; ei ºi-au dat bine seama cã un popor incult, fãrã
cunoºtinþã de ce a fost ºi de ce este, fãrã respect de legi ºi de instituþiuni – care îi
sunt necunoscute –, este un popor gata la orice fel de ispite, cãci n-are dezvoltatã
conºtiinþa lãuntricã a datoriilor ºi a drepturilor sale legitime; în sfârºit ei au înþeles cã o þarã unde se gãseºte o asemenea mulþime, fãrã cunoaºterea deplinã mãcar
a celor dintâi elemente de culturã, care sã-i lumineze mintea, sã-i întãreascã moralul, sã-i împuterniceascã voinþa în bine, este o þarã ce cu greu se va putea înãlþa.
În faþa atâtor motive serioase, acei învãþãtori – cu toatã sumedenia de nevoi
de care erau înconjuraþi – s-au gândit sã sacrifice câteva ore pe sãptãmânã ºi
pentru instrucþiunea adulþilor, de altfel fãrã ca sã aibã înscrisã vreo sumã cât de
micã în bugetul comunei ºi fãrã chiar sã se gândeascã la vreo rãsplatã materialã.
ªi au þinut astfel cursuri de searã câteva luni pe an, spre cinstea lor, a corpului
din care fac parte ºi spre folosul þãrii.
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Dacã învãþãtorilor care nu primesc subvenþiuni, aceastã activitate nu le
poate fi impusã, dimpotrivã pentru cei care primesc vreo subvenþiune, ea devine
o inevitabilã datorie. De la aceastã îndatorire ei nu se pot da la o parte, decât cu
riscul de a pierde subvenþia sau, în cazul când o primesc, sã o restituie.
În aceastã privinþã, art. 96 din regulamentul legii învãþãmântului primar
este categoric: „învãþãtorul care primeºte o subvenþie, sub orice titlu, din partea
comunei, este obligat ca sã instituie cursuri de adulþi“.
Subscrisul, dorind ca legea sã se execute întocmai dupã spiritul ei, invitã pe
toþi aceia dintre dumneavoastrã, cãrora comuna s-a învrednicit sã le acorde
subvenþiuni de 10 lei pe lunã sau mai mult, sã organizeze cursuri de adulþi fãrã
cea mai micã întârziere; tot astfel ºi acei învãþãtori care primesc subvenþiuni de
la judeþ.
Pentru organizarea cursurilor acestora, legea prevede un numãr de cel puþin
5 auditori în comunele rurale. Noi credem cã pretutindeni, unde învãþãtorii au
ascendent asupra sãtenilor, ºi mai ales asupra acelora care au trecut prin ºcoala
condusã de ei, se va gãsi un numãr destul de mare de auditori, doritori a-ºi înmulþi cunoºtinþele, mai ales în acele luni ale anului când munca câmpului înceteazã ºi când sãtenii sunt liberi mai mult decât oricând.
De altfel, proba s-a fãcut în mai multe pãrþi, unde numãrul elevilor adulþi
care frecventeazã astfel de cursuri este destul de ridicat. Nu veþi trece cu vederea nici concursul pe care autoritatea comunalã ºi cea administrativã vi-1 pot da
în aceastã privinþã. Alt concurs poate fi dat ºi de cãtre autoritatea militarã, cãreia
noi ne-am adresat ori de câte ori ni s-a cerut ºi care poate obliga pe soldaþii concediaþi ºi rezerviºti sã urmeze la acele ºcoale.
Menþionãm aici cã pentru înfiinþarea cursurilor de adulþi este nevoie de
autorizarea inspectoratului ºcolar ºi se va cere prin revizoratul ºcolar, iar cu
privire la þinerea lor se va avea în vedere Regulamentul ºcoalelor de adulþi, publicat în „Buletinul Oficial“ nr. 230, din 15 iunie 1904.
Ministerul va lãsa însã deplinã libertate sã vã abateþi de la prescripþiile
acestui regulament, când e vorba sã se dea o mai mare atenþie chestiilor de interes local. Totdeodatã vã atrage luarea aminte sã evitaþi cu grijã toate acele discuþiuni care ar putea da naºtere la ceartã, intrigi, reclamaþiuni din partea unora
sau a altora, ºi aceasta în propriul dumneavoastrã interes, ca ºi în interesul ºcoalei.
Subscrisul, contând pe patriotismul învãþãtorilor, nu se îndoieºte cã toþi cei
rãmaºi în urmã se vor supune fãrã întârziere dispoziþiunilor ordinului de faþã,
dând fiinþã cursurilor de adulþi, în mod real. În acelaºi timp exprimã urarea ca
munca desfãºuratã sã fie încoronatã de cele mai bune rezultate, pentru cinstea ºi
binele patriei, a cãrei înãlþare o voim cu toþii.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 276 din 1–15 ianuarie 1908,
p. 6667.)
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129.
Circulara nr. 76152 din 12 decembrie 1907 cãtre prefecþi ºi
primarii comunelor rurale despre îndatoririle comunelor
pentru cursul primar
Fiind tocmai acum momentul când se formeazã bugetele comunelor rurale
ºi al celor urbane, nereºedinþe de judeþ, credem oportun sã atragem atenþiunea
dvs. asupra nevoilor învãþãmântului primar rural întrucât dupã lege cad în sarcina comunelor ºi a vã ruga cu stãruinþã sã binevoiþi a face ca ele sã fie satisfãcute pe cât se va putea mai bine.
Obligaþiile ºcolare ale comunelor sunt cuprinse în art. 76 ºi 34 din legea
învãþãmântului primar ºi normal primar de la 19 august 1901. Ele se reduc la:
Local;
Mobilierul ºcolar;
Iluminatul ºi încãlzit;
Cheltuieli de cancelarie;
Servitori;
Ajutarea copiilor sãraci cu cãrþi ºi îmbrãcãminte;
Plata învãþãtorilor pentru cursurile de adulþi.
Cât pentru stat, el are asupra lui cheltuielile cele mai mari: plata personalului didactic ºi procurarea materialului didactic.
Trebuie sã recunoaºtem cã la noi legea a uºurat comunele într-o mãsurã foarte însemnatã de sarcinile ºcolare, deoarece a impus statului partea cea cu mult
mai mare a cheltuielii, pe când, pe aiurea, pretutindeni învãþãmântul primar, este
lãsat exclusiv în sarcina comunelor.
Cu toate acestea, cu pãrere de rãu trebuie sã constatãm cã de 43 de ani de
când s-a decretat la noi învãþãmântul primar gratuit ºi obligator, comunele, în
generalitatea lor ºi mai ales cele rurale, au fost departe de a se achita în mod
satisfãcãtor chiar de foarte modestele sarcini ce li s-au lãsat în seamã. Pânã în
anii din urmã, localele ºcolare mai cã nu formau obiectul de preocupare al primãriilor ºi este de prisos sã mai vorbim de starea în care erau, ºi în care sunt
încã din nenorocire, în majoritatea cazurilor. Mobilierul este când vechi, ruinat,
rãu fãcut, instrument de torturã pentru copii, când lipseºte chiar cu totul. Celelalte cheltuieli prea adeseaori se prevãd cu sume absolut nesuficiente, cum spre
exemplu când se prevede 3 lei pe lunã pentru servitorul ºcoalei, sau 5 lei pe an
pentru ajutoare la copii sãraci.
Dacã pe lângã insuficienþa alocaþiilor bugetare, se mai adaugã reaua voinþã
de care uneori dau dovadã autoritãþile comunale faþã de ºcoalã, vom putea înþelege starea precarã a atâtor ºcoli. De foarte multe ori, nici mãcar prea modestele
sume puse în buget nu se libereazã ºcolilor, servitorul nu se plãteºte cu lunile,
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reparaþiile nu se fac deloc, sau se fac în iarnã, lemnele nu se procurã la timp sau
nu se procurã deloc. Sunt ºcoli unde nu s-a fãcut cea mai micã reparaþie de ani
întregi deºi sumele s-au prevãzut regulat în buget; în iarna trecutã au fost numeroase ºcoli unde nu s-au dat lemne de foc, fãcând pe învãþãtori ºi pe copii sã se
îmbolnãveascã de frig sau sã închidã ºcoalele. Iar sumele puse în buget pentru
ºcoalã, se trec la economii, sau se cheltuiesc pentru alte scopuri.
Nu aiurea trebuie cãutatã cauza relei stãri a învãþãmântului nostru primar ºi
a imensului numãr de analfabeþi ce avem ºi care ne pune în rândul þãrilor celor
mai inculte din lume, cu toatã jumãtatea de secol de învãþãmânt gratuit ºi obligator, pe care o avem la activul nostru. Statul a fãcut sacrificii din ce în ce mai
mari; numãrul învãþãtorilor s-a întreit, plata lor s-a mãrit; dar toate silinþele
acestea au fost paralizate.
ªi cu toate acestea, pentru multe comune starea financiarã s-a îmbunãtãþit
mult. În special, crearea fondului comunal a adus multora din ele, suplimente de
venituri foarte însemnate.1 Crearea monopolului cârciumelor le va aduce venituri ºi mai mari. Dar dacã nepãsarea sau reaua voinþã de pânã acum nu va înceta,
starea lucrurilor nu se va îmbunãtãþi deloc.2
Este imposibil ca starea aceasta de lucruri sã continue mai departe; ºi, ca sã
o facem sã înceteze, facem apel la concursul dvs. ºi vã rugãm din nou sã faceþi
ca în bugetele comunelor sã se înscrie, la nevoie chiar din oficiu, sumele necesare, iar pe de altã parte sã obligaþi pe primari sã nu abatã aceste sume de la
destinaþia lor, ci sã le cheltuiascã la timp pentru scopul avut în vedere.
Nu numai atât; dar vã rugãm sã insistaþi pentru ca pretutindeni unde va fi
posibil sã se prevadã pentru învãþãtori ºi câte o micã subvenþie. Alte dãþi acesta
era un obicei pentru multe comune ºi erau unele judeþe unde toþi învãþãtorii se
bucurau de acest avantaj; dar în timpurile din urmã, în multe pãrþi, subvenþiile
acestea au dispãrut. Aceasta este cu atât mai mult de regretat, cu cât, în schimbul
acestor subvenþii, învãþãtorii erau obligaþi (art. 34 din lege) sã facã ºi cursurile
de adulþi care în 1904 ajunserã sã ia o dezvoltare destul de mare; cele mai multe
însã au dispãrut, în urma suprimãrii subvenþiilor.
Nu ne îndoim, d-le Prefect, cã în vederea scopului foarte înalt pe care-l urmãrim, nu veþi ezita a ne da tot concursul pe care contãm din partea dvs.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 276 din 1–15 ianuarie 1908;
în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910 Partea a II-a, p. 6665.)

1. Legea fondului comunal s-a votat în anul 1903 (ministru fiind Emil Costinescu). Prin ea
s-a stabilit cã statul va ajuta comunele ca sã încaseze mai lesne unele venituri, iar toate veniturile
comunelor se vor aduna la Ministerul Finanþelor într-un fond comun, care se va repartiza
apoi comunelor, astfel unele mai sãrace vor putea beneficia de sume în plus faþã de ce încasau
ele înainte.
2. Comunele rurale, prin legea din 1908, au dobândit monopolul cârciumilor, în sensul
cã ele dau autorizaþia pentru deschiderea lor ºi au drept la o redevenþã din încasãrile lor, care
urmeazã a se întrebuinþa pentru ºcoale.
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130.
Circulara nr. din 1907 cãtre învãþãtori atrãgându-le atenþia
contra jocurilor de noroc
Din informaþiile ce avem, se vede cã în societatea noastrã de toate treptele,
ºi chiar ºi în tinerimea cea mai fragedã, se lãþeºte cu iuþealã ºi cu furie pasiunea
jocurilor de noroc, una din cele mai funeste ºi mai degradatoare pasiuni. Lucrul
acesta trebuie sã ne îngrijeascã foarte mult; cãci mai ales la noi, unde cultura este
puþin rãspânditã, o asemenea pasiune, favorizatã de manoperile necinstite a tot
felul de agenþi provocatori la rãu, poate sã aducã la un adevãrat dezastru moral.
Contra acestui pericol suntem datori sã luptãm din toate puterile toþi aceia
care ne dãm seama de gravitatea lucrului ºi care avem într-o mãsurã oarecare
rãspundere de cele ce se pot întâmpla. Printre acestea, în prima linie vine corpul
didactic, care nu numai cã are singur în seamã conducerea ºi formarea tinerimii,
dar prin ea poate sã lucreze într-o mãsurã foarte mare ºi asupra pãrinþilor. De
aceea vã rugãm cu toatã stãruinþa sã vã siliþi din toate puterile sã combateþi rãul
acesta oriunde îl veþi vedea ºi prin toate chipurile. Îndeosebi, ºcolarii vor trebui
observaþi cu cea mai mare bãgare de seamã ºi, dacã s-ar descoperi cã joacã la
loteria statului sau la oricare alta, sau la orice alt joc de noroc sã se uzeze faþã
de ei de toate mijloacele de convingere, ºi la nevoie ºi de constrângere, pentru
a-i dezbãra de aceastã ruºinoasã patimã.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 276 din 1–15 ianuarie 1908,
p. 6669.)

131.
Circulara nr. 12710 din 25 februarie 1908 cãtre revizori
pentru ca învãþãtorii la adunãrile generale ale bãncilor
populare sã vorbeascã sãtenilor despre noile legi agrare
La 2 martie viitor vor avea loc întrunirile adunãrilor generale ale bãncilor
populare din þarã.
Cu aceastã ocazie vã rog sã puneþi în vedere tuturor dlor învãþãtori ºi învãþãtoare din circumscripþia d-voastrã cã dlor au datoria sã profite de aceste
întruniri pentru a vorbi sãtenilor, pentru a-i lumina asupra noii stãri de lucruri,
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create prin legile votate pentru dânºii în timpurile din urmã. Sunt datori sã le
explice sensul acestor legi ºi îmbunãtãþirile pe care le aduc ele.
Vor mai trebui sã-i înveþe a se feri de acei care i-ar îndemna la agitaþii ºi la
pretenþii nesocotite, pe care nimeni nu ar putea niciodatã sã le satisfacã.
În timpurile grele prin care trecem, este de datoria tuturor oamenilor cuminþi ºi luminaþi sã lumineze ºi ei pe aceia care au trebuinþã de sfaturile celor
înþelepþi, pentru a nu cãdea în greºealã.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 264 din 29 februarie 1908; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii nr. 278 din 1908, p. 6675; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, Partea a II-a, p. 130.)

132.
Circulara nr. 9880 din 28 februarie 1908 cãtre revizori
despre înfiinþarea cooperativelor sãteºti
De câþiva ani, învãþãtorii ºi preoþii au început a se ocupa cu organizarea a
diverse societãþi cooperative pe la sate. Printre ele unele au de scop de a reuni
fonduri cu care þãranii sã ia moºii în arendã sau chiar sã le cumpere.
Scopul acestor tovãrãºii este bun ºi nu avem nimic de zis contra lui; dar unii
învãþãtori ºi preoþi nu procedeazã în afacerea aceasta cu destulã prudenþã, cãci
lasã pe þãrani, în ignoranþa lor, sã-ºi închipuie lucruri care nu pot fi ºi pe care
desigur nici sfãtuitorii lor nu le au în minte. Aºa, þãranii uºor cred cã, dacã au
început a depune banii, ei vor putea avea ºi moºia; nu þin seamã de piedici.
De aceea, vã invitãm sã atrageþi în mod foarte serios atenþia învãþãtorilor
ca, în întreprinderi de acest fel, sã nu procedeze decât cu cea mai mare bãgare
de seamã ºi sã caute a lumina bine pe þãrani, pentru ca nu cumva sã le intre în
cap idei care nu se cuvin. Le veþi mai pune în vedere cã, ori de câte ori îºi vor
propune sã organizeze o obºte de orice fel, dar mai ales pentru cumpãrare sau
arendare de pãmânt, sã vã comunice ºi d-voastrã, arãtându-vã în mod precis
scopul, mijloacele ºi oamenii cu care îºi propun sã lucreze, iar d-voastrã, de
toate acestea, veþi pune în curent pe dl prefect al judeþului.
Veþi mai pune în vedere învãþãtorilor cã, ori de câte ori întrunesc pe sãteni,
ori ºi pentru ce scop, ei sunt datori sã înºtiinþeze autoritatea localã, pe primar.
Aceasta este o regulã impusã prin legi, la care toatã lumea trebuie sã se supunã.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 265 din 1 martie 1908; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 278 din 1–5 martie 1908, p. 6776; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, Partea a II/a, p. 129.)
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133.
Deciziunea nr. 32845 din mai 1908 ca sã fie douã abecedare:
unul rural ºi altul urban
Având în vedere raportul comisiunii pentru cercetarea cãrþilor de citire de
curs primar, din care reiese cã niciun manuscris de abecedar din cele prezentate
la concurs nu este suficient ºi cã niciunul nu se poate tipãri aºa cum este;
Având în vedere scopul de a se da cele mai bune cãrþi posibile ºi aceasta
fiind cu putinþã numai prin combinarea a patru manuscrise în douã cãrþi;
Având în vedere cã una din cerinþele pedagogice este ca elevilor din ºcoalele
primare de la oraº ºi de la sat sã li se ofere un material concret din mediul
înconjurãtor ºi în aºa chip ca tot ce ei vor citi sã devinã icoanã realã în mintea lor;
Având în vedere cã prin combinarea celor douã sfere de cunoºtinþe – a oraºului ºi a satului – în acelaºi manual didactic se îngreuiazã problema de a gãsi
materialul comun ºi egal de concret pentru elevul de la oraº ºi pentru cel de la sat;
Având în vedere ºi împrejurarea cã la ºcoalele sãteºti timpul de muncã al elevului este în general mai scurt ºi cã un abecedar simplificat în anumite privinþe s-ar
potrivi mai bine decât altul care ar cere aceeaºi muncã ca la ºcoalele orãºeneºti;
Având în vedere ca pentru diviziile a II-a ºi a III-a a ºcoalelor rurale se tipãresc manuale deosebite de cele pentru ºcoalele urbane;
Decidem:
Art. 1. – Cu începutul anului ºcolar 1908–1909 se vor tipãri douã abecedare: unul pentru ºcoalele rurale, unul pentru ºcoalele urbane.
Cele douã abecedare vor avea ºi pãrþi comune, ca idei, ca direcþie, ca materie.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 39 din 21 mai 1908; în „Buletinul Oficial al Ministerului
Instrucþiunii“ nr. 283 din 1908; în „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 101.)

134.
Rezoluþia din 30 iunie 1908 pe raportul inspectorilor generali
despre lucrul manual în ºcoale primare
Nici noi nu am socotit ca fetele sã capete în ºcoala primarã toate cunoºtinþele
de lucru de mânã necesare în cãsnicie. Astfel, nu putem crede cã copile de 11 ani
au maturitatea necesarã pentru a croi un corsaj ºi chiar o cãmaºã bãrbãteascã. Dar
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credem cã la etatea aceasta copilele pot lesne sã înveþe a coase ºi a împleti bine,
a face reparaþiile de tot felul, a lucra ºi chiar a croi un ºorþ, o hãinuþã de copil, o
fustã, o polcã etc. Acestea sunt lucrãrile pe care dorim sã le vedem fãcute de
fetele din clasele primare, ºi pe care în genere ele nu le fac.
Pânã ce sã se poatã înfiinþa cursurile complementare, se aprobã anexatul
proiect de orar, rãmânând a se studia programa de lucru de mânã în clasele primare, pentru a se modifica sau simplifica dupã trebuinþã. Orarul alãturat se va
pune în aplicare de la 1 septembrie 1908.
(Publicatã, împreunã cu raportul, în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 289
din 1 septembrie 1908, p. 7155.)

135.
Circulara nr. 54135 din 20 august 1908 cãtre directorii
ºcoalelor primare urbane pentru introducerea culturii
plantelor în ghivece
Prin diferite mijloace, ministerul a cãutat sã facã ca învãþãmântul agricol în
ºcoalele primare rurale sã devinã o realitate, în sensul ca el sã se facã în mod
practic, iar nu numai în clasã ºi în mod teoretic. Cea din urmã mãsurã luatã în
acest sens a fost legea, ce a fãcut sã se voteze, pentru dotarea ºcoalelor rurale cu
pãmânturi de culturã.
Dar legea aceasta va cere multã vreme pânã sã se poatã pune treptat în
practicã ºi pânã atunci multe ºcoale, care nu au nici grãdinã, nu vor putea face
pe ºcolarii lor sã urmãreascã chiar în naturã fenomenele a cãror cunoºtinþã le
este aºa de necesarã pentru a înþelege cum se cade ºtiinþa agricolã.
Pentru aceste ºcoale, ca mijloc extrem, se recomandã a se cultiva plante în
cutii de lemn, fãcute din câteva scânduri prinse în cuie ºi umplute cu pãmânt.
Mijlocul acesta care nu costã nimic este comod ºi la îndemâna oricui; de aceea
nu se va putea dispensa de el niciunul din învãþãtorii care nu pot dispune de o
bucatã de pãmânt cât de micã.
Ele sunt în acelaºi timp ºi un excelent mijloc educativ ºi, de aceea, se recomandã din nou ºi ºcoalelor urbane.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 117 din 24 august 1908; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“, volumul 1908–1909, nr. 290 din 1908; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 133.)
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136.
Deciziunea nr. 55098 din 23 august 1908 stabilind cã
învãþãtorii sunt liberi a introduce orice carte aprobatã
Art. 1. – Se va face tabloul complet de toate cãrþile de curs primar, urban ºi
rural care au fost aprobate de minister, de la 6 iunie 1903, când s-au promulgat
programele actuale ale cursului primar, pânã astãzi. Acest tablou se va publica
în „Monitorul Oficial“ ºi în „Buletinul ministerului“.
Art. 2. – Toate aprobãrile date pentru cãrþi de curs primar înainte de 6 iunie
1903 se vor considera cãzute, prin faptul schimbãrii programelor. Asemenea
cãrþi nu vor fi admise în ºcoalele primare publice, decât dacã vor cãpãta din nou
autorizaþie.
Art. 3. – Institutorii ºi învãþãtorii nu vor putea, sub nici un motiv, sã introducã în clasele lor nicio carte afarã de acele care vor figura în tabloul oficial,
prevãzut la Art. 1.
Art. 4. – Fiecare învãþãtor ºi institutor va fi liber a alege oricare din cãrþile
prevãzute în tablou, pentru a le introduce în clasa sa, dupã aprecierea sa personalã.
Alegerea unei cãrþi de cãtre un institutor sau învãþãtor nu va putea fi sub
niciun motiv invocatã ca motiv de inferioritate didacticã sau disciplinarã, pe
câtã vreme cartea a fost aprobatã ºi trecutã în tablou.
Art. 5. – Este interzis inspectorilor ºi revizorilor ºcolari ca, sub motiv de
unificare a cãrþilor, sau sub oricare alt motiv, sã impunã institutorilor sau învãþãtorilor din circumscripþia lor, ca sã aleagã cutare cãrþi, fie ele chiar puse în
tablou, cu excluderea altora.
(Publicatã în Buletinul Oficial“ nr. 289 din 1 septembrie 1908; în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 289 din 1908, volumul 1908–1909; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii Instrucþiuni“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 102.)

137.
Circulara nr. 54136 din 25 august 1908 cãtre inspectori,
revizori ºcolari ºi directori pentru aplicarea legii
obligativitãþii învãþãmântului primar
Chestiunea aceasta a preocupat în tot timpul pe Haret. Pe lângã mãsurile relative la
cazuri speciale, el a luat adesea mãsuri generale, cum se vede în nr. 6 din colecþia de faþã
ºi în circulara ce urmeazã.
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Aplicarea obligativitãþii învãþãmântului primar a lãsat foarte mult de dorit în
timpurile din urmã. Este de prisos sã cercetãm cauzele, dar faptul este cã nici chemãrile legale, nici amenzile ºcolare nu s-au mai executat aºa cum cere legea. Sunt
judeþe întregi în care de doi trei ani nu s-a mai aplicat o singurã amendã. Din aceastã cauzã, sunt ºcoli în care nici un sfert din ºcolarii înscriºi nu au urmat regulat.
De vinã sunt perceptorii care nu au încasat amenzile, ºi pentru dânºii am
intervenit cu stãruinþã la Ministerul de Finanþe pentru a-i sili sã-ºi facã datoria.
Afarã de aceasta, avantajele pe care le asigurã legea, aºa cum s-a modificat acum
în urmã, perceptorilor care îºi vor face datoria, sperãm cã vor avea bune rezultate.
Dar, de altã parte, ºi organele administrative ºcolare trebuie sã-ºi facã datoria pe deplin ºi cu cea mai mare stãruinþã.
De aceea, vã invit sã luaþi mãsuri pentru ca toate formalitãþile legii relative la
aplicarea obligativitãþii sã fie îndeplinite, amenzile sã fie pronunþate ºi directorii ºi
diriginþii sã aibã grijã ca ele sã fie încasate la timp, iar nu cu întârziere, ºi de câte
ori va vedea cã vreun perceptor nu executã în termenul legal o amendã pronunþatã,
sã ni-l semnaleze, pentru ca sã cerem celor în drept a lua mãsuri contra lui.
Pentru înlesnirea domniilor voastre, a directorilor ºi diriginþilor, transcriem
aici dispoziþiile legii relative la obligativitatea, aºa cum au fost votate în ultima
sesiune a Corpurilor Legiuitoare, precum ºi pe cele luate în urmã prin
regulamentul pentru aplicarea legii, în privinþa aceleiaºi cestiuni.
Din Art. 5 din lege: „Deodatã cu înscrierea în listele de recensãmânt a
copiilor care se înscriu pentru prima oarã, se vor lãsa pãrinþilor ºi avize scrise
de chemare la ºcoalã.
Listele vor fi înaintate diriginþilor ºi directorilor de ºcoale pânã la 20 august
a fiecãrui an, în comunele rurale, ºi pânã la 25 august în cele urbane“.
Din Art. 15 din regulamentul legii: „Institutorii ºi învãþãtorii delegaþi cu
facerea listelor vor înºtiinþa verbal pe reprezentanþii legali ai copiilor pentru
începerea anului ºcolar ºi despre nevoia trimiterii copiilor la cursuri chiar de la
deschiderea ºcoalei.
Le vor vorbi despre foloasele învãþãturii ºi le vor arãta totdeodatã penalitãþile la care vor fi supuºi, dacã nu vor da ascultare legii învãþãmântului“.
Art. 6 din lege: ,,În ziua de 25 august, în comunele rurale, ºi de la 28 august,
în cele urbane, se va afiºa la ºcoalã ºi la primãrie lista copiilor înscriºi în ºcoalã.
Tot atunci dirigintele sau directorul ºcolii va înainta primãriei avizele de
înscriere la ºcoalã ºi de amendare pe viitor (care vor fi unul singur).
Prin aceste avize, se va pune în acelaºi timp în vederea pãrinþilor ziua deschiderii cursurilor ºi pedepsele la care vor fi supuºi în caz de a nu-ºi trimite
copiii la ºcoalã.
Aceste avize vor trebui distribuite pãrinþilor, iar dovezile de distribuire înapoiate ºcolii, pânã în ziua de 4 septembrie.
Primarii care nu vor înainta pânã în aceastã zi dovezile de înmânarea avizelor vor fi amendaþi cu o sumã de 10 pânã la 50 lei.
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Reprezentanþii legali ai copiilor sunt datori sã înscrie pe copii la ºcoalã
pânã în ziua de 3 septembrie (exclusiv) cel mult.
În caz de neînscriere a copiilor de cãtre pãrinþi sau tutori ºi de nedeclaraþie
din partea lor cã voiesc a le da instrucþia în familie sau în institute private,
recunoscute de stat, copiii vor fi înscriºi din oficiu.
La 6 septembrie, dirigintele sau directorul ºcoalei înainteazã perceptorului
lista copiilor care au lipsit de la ºcoalã în zilele de la 1 pânã la 5 septembrie
inclusiv, considerându-se fiecare absenþã pe ziua întreagã ºi aplicându-se pentru
fiecare absenþã o amendã de câte 30 bani pe zi în comunele rurale ºi de câte 50
bani pe zi în cele urbane. (Elevii, care n-au absentat întreg intervalul între 1–5
septembrie, nu vor fi supuºi la nici o amendã ºcolarã (Art. 28 din regulament.).)
O copie de pe aceastã listã va fi înaintatã ºi revizorului ºcolar, care de
urgenþã (în termen de 3 zile de la primirea ei), va comunica administraþiei financiare suma totalã a amenzilor dictate, pe circumscripþii ºcolare.
Lista trimisã perceptorului este executorie de drept, fãrã altã autorizare sau
ordin din partea administraþiei financiare.
Perceptorul va fi dator a încasa aceste amenzi cel mai târziu în termen de
20 zile“.
Art. 29 din regulamentul legii: „Pentru absenþele nemotivate, fãcute de
copii, cu începere de la 6 septembrie, dirigintele sau directorul va supune la
amendã pe reprezentanþii lor legali, dupã normele urmãtoare:
a) Pentru absenþele fãcute de la 6 septembrie ºi pânã la pronunþarea
amenzii, câte 10 bani de absenþã, ceea ce constituie gradul I de amendã.
b) Pentru absenþele fãcute dupã aplicarea gradului I de amendã pânã la a
doua pronunþare a amenzii, câte 20 bani de absenþã, ceea ce constituie gradul a
II-a de amendã;
c) Pentru absenþele fãcute dupã aplicarea gradului al II-lea de amendã ºi
pânã la a treia pronunþare a amenzii, câte 30 bani de absenþã, ceea ce constituie
gradul al III-lea de amendã;
d) Pentru absenþele fãcute dupã aplicarea gradului al III-lea de amendã ºi
pânã la a patra pronunþare a amenzii, câte 40 bani de absenþã, ceea ce constituie
gradul al IV-lea de amendã;
e) Pentru absenþele fãcute dupã aplicarea gradului al IV-lea de amendã ºi
pânã la a cincea pronunþare a amenzii (sfârºitul prelegerilor anului ºcolar), câte
50 bani de absenþã, ceea ce constituie gradul al V-lea de amendã.
Toate sumele, cu care au fost amendaþi pãrinþii ºcolarilor, se vor nota în
registrele de chemare în dreptul fiecãrui ºcolar“.
Art. 8 al. VI din lege. „Amenzile aplicate unui pãrinte sau tutor în cursul
unui an ºcolar întreg nu vor putea trece, în nici un caz, peste 15 lei în total în
comunele rurale ºi peste 30 lei în total în comunele urbane“.
Art. 30 din regulamentul legii: „Pronunþarea amenzilor ºcolare, prevãzute
la art. precedent se face dupã regula urmãtoare:
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Dirigintele sau directorul va înainta perceptorului, la sfârºitul fiecãrei luni,
lista de absenþele nemotivate ale copiilor, cu menþiunea numelui reprezentanþilor legali ºi a sumelor cu care aceºtia au fost amendaþi.
Revizorul ºcolar va propune ministerului sã pedepseascã aspru ºi pe directorii sau diriginþii aflaþi într-una din urmãtoarele situaþiuni;
a) Care au aplicat o nouã amendã ºcolarã unui pãrinte înainte de a fi avut
informaþiuni precise cã cea precedentã a fost încasatã de perceptor;
b) Care au amendat din rea voinþã ºi rãzbunare pe reprezentanþii legali;
c) Care au amendat pe pãrinþii copiilor morþi înainte de a atinge etatea de
ºcoalã;
d) Care au dat amenzi pentru mai mulþi copii decât vor fi fost locuri în ºcoalã;
e) Care au dat amenzi pentru copii din cãtunele depãrtate de ºcoalã mai
mult ca 3 km;
f) Care vor fi amendat pe pãrinþii copiilor ale cãror absenþe trebuiau motivate, potrivit disp. art. 26, alin. VII, punctele a ºi b“.
Art. 9 din lege. „Executarea amenzilor prevãzute la art. 6 ºi 8 se face de
perceptor în termen de 20 de zile de la primirea comunicãrii. Sumele încasate
se varsã la Casa ªcoalelor.
Pentru amenzile pe care perceptorul le va încasa în primele 10 zile de la
comunicare, perceptorul va beneficia de o remizã de 50%, iar pentru cele
încasate între a 11-a ºi a 20-a zi, de o remizã de 25%.
Amenzile neîncasate pânã în 20 de zile de la comunicare nu se vor mai
urmãri, iar perceptorul culpabil de neglijenþã va fi amendat de ministerul finanþelor cu o sumã egalã cu aceea a amenzilor neîncasate de la reprezentanþii solvabili ai copiilor.
Perceptorii care se vor dovedi cã au fãcut vãrsãri cu bani de la dânºii, fãrã a fi
încasat în realitate amenzile în termenul de 10 sau 20 zile, cu gândul de a le încasa
mai târziu, în scopul de a beneficia de remiza de 50 sau 25 %, vor pierde remiza
cuvenitã la sumele vãrsate, iar aceste sume vãrsate nu li se vor mai restitui“.
Art. 33 din Regulamentul legii. „Reprezentanþii legali, ai cãror copii nu se
prezintã la examenul de absolvire, fãrã a motiva lipsa lor la direcþiunea ºcoalei
respective, vor fi condamnaþi la o amendã de 5 lei de copil.
Aceastã amendã se pronunþã potrivit dispoziþiunilor art. 30 ºi se executã
dupã cele prevãzute la art. 32“.
Art. 34 din Regulamentul legii. „Copiii care au lipsit motivat în ultimul
trimestru ºcolar sau de la examenul de absolvire, vor fi datori sã se prezinte la
examen în primele 5 zile ale anului ºcolar urmãtor sau sã justifice din nou lipsa
lor. În caz contrar, cei dintâi vor fi amendaþi cu o sumã de 2 lei, iar cei din urmã
cu suma de 5 lei“.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 144 din 26 septembrie 1908; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 291 din 1908 (vol. 1908–1909); în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea II, p. 133.)
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138.
Deciziunea nr. 56416 din 28 august 1908 interzicând
introducerea de cãrþi de gramaticã în clasa a II-a primarã
Având în vedere cã cunoºtinþele gramaticale, prevãzute de programa analiticã a cursului primar pentru clasa II urbanã ºi divizia II ruralã, se gãsesc în cartea
de lecturã ºi cã cumpãrarea unui manual special ar fi o cheltuialã de prisos;
Având în vedere cã prin reglementarea din 1893 asupra cãrþilor didactice
s-a interzis introducerea în cl. II primarã urbanã a oricãrui manual de gramaticã
ºi cã aprobarea ce s-a dat în urmã lucrãrilor de acest fel a fost împotriva acelei
dispoziþiuni principiale;
Având în vedere cã în ce priveºte manualele de gramaticã pentru divizia II
ruralã, aprobarea s-a dat þinând seama de mãsura luatã în 1897, când s-a impus
întocmirea de cãrþi deosebite pentru învãþãmântul urban ºi rural, ºi cã pe temeiul
acestei mãsuri s-au aprobat toate cãrþile de gramaticã pentru divizia a II-a ruralã,
deºi cunoºtinþele corespunzãtoare se gãseau în cartea de citire ca ºi la cele
urbane;
Având în vedere cã, în ce priveºte manualele pentru cursul rural, este nevoie ºi de o mãsurã tranzitorie,
Decidem:
1. Cu începutul anului ºcolar 1908–1909, se interzice întrebuinþarea în clasa
II a ºcoalelor primare urbane a oricãrui manual de gramaticã. Pentru învãþarea
cunoºtinþelor gramaticale se vor folosi cele corespunzãtoare din cartea de lecturã;
2. Se permite circularea cãrþilor de gramaticã pentru divizia a II-a ruralã
numai pentru anul ºcolar 1908–1909, în care timp autorii sunt liberi sã-ºi desfacã
stocul de cãrþi în fiinþã. Sunt preveniþi însã, cã orice tipãrire nouã va fi pe riscul lor;
3. Pentru orice exemplar rãmas nevândut din ediþiile tipãrite, ori din cele pe
care autorul le-ar mai tipãri de acum înainte Casa de economie ºi credit a
corpului didactic nu va fi datoare sã întoarcã taxa corespunzãtoare de 5%.
(Publicatã în „Buletinul Oficial“ nr. 289 din septembrie 1908; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 102.)
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139.
Publicaþie pentru înfiinþarea de cãtre Casa ªcoalelor a unei
biblioteci ºtiinþifice de popularizare
În aceastã bibliotecã, Casa ªcoalelor a publicat un mare numãr de cãrþi.

Administraþiunea Casei ªcoalelor doreºte sã înfiinþeze o bibliotecã ºtiinþificã de popularizare, care sã serveascã la rãspândirea adevãrurilor ºtiinþifice ºi
a aplicaþiunilor lor, la formarea caracterului, educarea voinþei, iubirea muncii ºi
la dezvoltarea dragostei pentru naturã în general, pentru þara noastrã în special.
Pentru aceasta se publicã concurs în urmãtoarele condiþiuni:
1. Se pot prezenta la concurs: lucrãri originale, traduceri, sau prelucrãri din
scrieri strãine ºi culegeri din scrieri româneºti cu cuprins ºtiinþific.
2. Cãrþile cuvenite trebuie fãcute pentru vârstele: a) pânã la 12 ani, b) pânã
la 16 ani ºi c) pânã la 20 ani.
3. Autorii sunt rugaþi sã întrebuinþeze în aceste scrieri o limbã româneascã
curatã ºi feritã de vorbe strãine fãrã rost.
Stilul sã fie atrãgãtor ºi cât se poate de deosebit de cel didactic, precis, dar
nu obositor.
4. Publicarea se va face pe cheltuiala Casei ªcoalelor, iar autorii vor primi,
odatã pentru totdeauna, 30 lei pentru o coalã de tipar format 16.
O carte va avea cel mult zece coale. Casa ªcoalelor va îngriji de cliºee bune
ºi bine alese, care sã ilustreze cuprinsul ºi sã-i înlesneascã înþelegerea.
5. Scrierile pot fi înaintate Administraþiunii Casei ªcoalelor pânã la 31
decembrie 1908.
O comisiune alcãtuitã anume în acest scop va cerceta toate scrierile înaintate ºi va hotãrî care din ele trebuie premiate ºi va îngriji tipãrirea lor, împreunã
cu autorii.
(Publicatã în ,.Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 289 din 1908, vol.
1908–1909, p. 7168.)
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140.
Circulara nr. 61431 din 13 septembrie 1908 cãtre directorii
de ºcoli primare ºi secundare pentru serbarea zilei de
24 ianuarie 1909
La 24 ianuarie 1909 se împlineºte o jumãtate de secol de la sãvârºirea unuia
din cele mai însemnate acte ale istoriei noastre.
Ocaziunea aceasta nu trebuie lãsatã sã treacã, fãrã ca tinerimea ºcolarã sã
fie deºteptatã asupra însemnãtãþii ei ºi sã fie fãcutã sã înþeleagã rostul actual al
lucrurilor, în care alegerea de la 24 ianuarie 1859 a fost un moment hotãrâtor.
Pentru aceasta, vã rugãm ca din vreme sã vã gândiþi, împreunã cu consiliul
ºcolar, la ce veþi avea de fãcut, pentru ca serbarea viitoare sã se þinã în mod mai
deosebit ºi mai folositor pentru deºteptarea simþului patriotic al ºcolarilor.
Ministerul nu poate ºi nu vrea sã impunã niciun fel de programã a sa.
Credem cã în fiecare localitate corpul didactic va putea cu mult mai mare succes
sã organizeze programa serbãrii decât ar putea-o face ministerul. Trebuie însã
sã aveþi consfãtuiri încã de pe acum ºi sã fixaþi cel puþin în linii generale programa, ca sã fie vreme de pregãtire. Pe unde vor fi mai multe ºcoli, va fi bine
ca serbarea sã se facã în comun.
Împrejurarea cã serbarea cade într-o sâmbãtã ºi cã, prin urmare ºcoalele vor
avea douã zile de vacanþã una dupã alta, ar fi bine sã nu fie trecutã cu vederea,
cãci poate va folosi la alcãtuirea programei.
Ar fi de dorit sã se poatã face ca ºi publicul ºi mai ales pãrinþii sã poatã
participa la serbare ºi sã tragã folos din ea. În scopul acesta, recomandãm ca
vorbirile ce se vor þinea sã fie cât se poate de substanþiale, cât se poate de puþin
declamatorii ºi sã se întemeieze mult pe fapte, cãci faptele petrecute în anii
aceia ºi oamenii ce au luat parte la ele constituie desigur obiectul uneia din cele
mai înãlþãtoare lecþii ce se pot da, nu numai tinerimii, dar ºi unui popor întreg.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 139 din 20 septembrie 1908: în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 291 din 1908 (vol. 1908 1909); în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 137.)
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141.
Circulara nr. 82738 noiembrie 1908 cãtre revizorii ºcolari
pentru facerea tabloului învãþãtorilor distinºi în conducerea
ºcoalelor de adulþi
În bugetul ministerului pe anul curent s-a prevãzut o sumã de 65.000 lei
pentru cursurile de adulþi din comunele rurale. Prin decizia nr. 82.738 908 s-a
luat dispoziþiunea ca aceastã sumã sã se repartizeze la 15 martie viitor între
învãþãtorii care fac cu succes ºi stãruinþã deosebitã asemenea cursuri.
În vederea acestui lucru, vã rugãm ca, pânã la 15 februarie viitor sã ne
arãtaþi pe învãþãtorii care vor fi dovediþi de cãtre dvs. cã au dat rezultatele cele
mai însemnate. Pentru ca gratificaþiile sã fie împãrþite în chipul cel mai scrupulos, veþi cãuta sã inspectaþi cât mai des cursurile de adulþi, notând în amãnunte
toate constatãrile ce le veþi face. Numai pe temeiul acestor constatãri la faþa
locului vã veþi pronunþa.
În darea de seamã, pe care ne-o veþi înainta în aceastã privinþã ne veþi arãta
la cursuri, secþiile cursurilor la care învãþãtorii au fãcut prelegeri, numãrul
ºedinþelor þinute de fiecare dintre învãþãtori precum ºi subvenþiile totale care li
s-a acordat anul acesta de comune sau de judeþe.
Dupã cum v-am încunoºtiinþat ºi prin ordinul nr. 64.913 a.c., nu veþi trece
cu vederea nici greutãþile cu care vor fi avut de luptat învãþãtorii, cãci cu atât
mai mare va fi meritul acelora care au ºtiut prin înþelepciune, rãbdare ºi sârguinþã sã le învingã.
În clasificarea învãþãtorilor merituoºi, veþi þine seamã de urmãtoarea ordine:
1. Veþi trece în categoria întâi pe cei care vor fi avut un numãr mare de
adulþi la cursuri ºi rezultate îmbucurãtoare.
2. În categoria a doua vor fi notaþi toþi cei care vor fi avut un numãr mai
mic de elevi adulþi, însã vor fi dat rezultate mulþumitoare.
Învãþãtorii care vor fi izbutit sã adune un numãr mare de adulþi fãrã însã sã
fi obþinut ºi rezultate apreciabile nu vor putea fi recompensaþi în aceeaºi mãsurã
cu cei de la punctele 1 ºi 2.
(Publicatã în „Buletinul Oficial“ nr. 296 din 1908; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, Partea a II-a, p. 142.)
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142.
Circulara nr. din 1908 cãtre revizorii ºcolari pentru o anchetã
asupra familiilor elevilor
Munca generalã a corpului profesoral în afarã de ºcoalã nu-ºi poate da toate
roadele, dacã nu este mai întâi ajutatã de o deplinã ºi exactã cunoaºtere a tãrâmului de lucru ºi apoi cârmuitã de un plan destul de mlãdios ca sã se poatã da,
dupã nevoie ºi dupã putere, dar hotãrât mai înainte.
Cunoaºterea tãrâmului trebuie sã vinã în rândul întâi.
Acest tãrâm poate fi societatea întreagã românã, care are destule nevoi, pe
care nimeni nu cautã a le mulþumi, dar mai întâi de toate este, ºi trebuie sã fie,
lumea de care atârnã izbânda învãþãturii datã de ºcoalã, adicã familia în sânul
cãreia ºcolarii petrec 19 din 24 de ceasuri.
De starea intelectualã, economicã, moralã ºi sanitarã a familiei atârnã
împlinirea poveþelor ce se dau de corpul profesoral ºcolarilor ºi numai îndreptarea acestei stãri poate aduce o îndreptare în puterea luminãtoare a ºcoalei.
Cunoaºterea stãrii acesteia trebuie sã se facã repede ºi bine: repede, cãci
timpul este înaintat; bine, pentru cã altfel greºim începutul ºi un început greºit,
într-o epocã care prezintã multe greutãþi, este dezastruos.
Ca mijloc de cunoaºtere este ancheta pe care fiecare institutor ºi diriginte
în clasa sa o va face cu elevii sãi.
Ministerul a tipãrit tablourile statistice, instrucþiunile necesare; o sãptãânã
cel mult, ajunge pentru facerea anchetei, care nu va trece pragul ºcolii, fiecare
elev va da desluºirile ce i se vor cere cu toatã stãruinþa ºi mai ales cu toatã
dorinþa de a afla adevãrul, fãrã exagerare ºi fãrã acoperire. Acolo unde putinþa
va fi, e bine ca institutorul sau dirigintele sã controleze zisele elevului ºi controlul va fi mai necesar în clasele cu elevii mici. Dar dacã nu se va putea, ne vom
mulþumi numai cu datele cãpãtate de la ºcolari; rezultatul este, în tot cazul,
provizoriu, rãmânând ca alte cercetãri ulterioare sã-l completeze.
Stãruim însã asupra ce trebuie sã se dea pentru ca datele aflate sã corespundã realitãþii. Când vom fi puºi în faþa acestei realitãþi, vom vedea ce trebuie
sã facem.
Tablourile completate se vor grupa pe ºcoli ºi, în cel mult opt zile de la
primirea acestei circulare, dnii directori ºi directoare sunt rugaþi a le înainta la
minister.
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143.
Circulara nr. 80506 – decembrie 1908 cãtre membrii corpului
didactic pentru înfiinþarea ºcoalelor de adulþi
Plaga analfabetismului – care, din nenorocire, n-a dispãrut nici azi din þara noastrã
– a fost una din cauzele de întristare ale lui Haret, dar nu s-a descurajat, ci continuu a
cãutat mijloace din ce în ce mai eficace pentru a împuþina efectele ei. Statisticile timpului aratã rezultatele bune dobândite, dar acþiunea ar fi trebuit sã fie intensificatã ºi continuatã fãrã întrerupere.

Silinþele care, mai ales, de câtva timp se observã la membrii corpului didactic
de a aduce contingentul lor de muncã sub toate formele, pentru a ajuta la ridicarea
cât mai repede a stãrii economice ºi culturale a þãrii, sunt foarte meritorii, ºi bunele
lor efecte se simt deja. Toþi oamenii care îºi dau seama de greutãþile momentului
prezent ºi de rãspunderea ce avem faþã de þarã ºi de urmaºii noºtri, urmãresc cu
simpatie ºi cu încredere curentul sãnãtos care se manifesteazã în corpul didactic,
cu o putere din ce în ce mai mare.
Caracterul propriu al acestei miºcãri este cã ea este spontanee ºi este bine
sã rãmânã aºa. Cu toate acestea, credem cã ministerul poate cu folos sã indice
oarecare direcþii, în care crede cã ar fi nimerit a se îndrepta activitatea oamenilor
ºcolii în afarã de ºcoalã.
Printre aceste direcþii, aceea care pentru moment se impune cu un caracter
de cea mai imperioasã necesitate este acea a instrucþiei adulþilor, sub toate formele: prin ºcoli de adulþi propriu-zise, prin cursuri de ucenici, cursuri de searã,
conferinþe etc. În adevãr, ori cu câtã intensitate ar lucra ºcoala propriu-zisã de
aici înainte, nu trebuie sã pierdem din vedere cã acþiunea ei se mãrgineºte numai
asupra copiilor ºi adolescenþilor, lãsând în afarã de acþiunea ei binefãcãtoare
marea mulþime a acelora care, în timpurile trecute, nu s-au putut bucura nici de
instrucþia primarã. Pentru a micºora dar, în mod simþitor, marea masã a analfabeþilor, care constituie pentru þarã o povarã, un pericol ºi piedica cea mai mare
pentru înaintarea ei temeinicã în civilizaþie, ar trebui sã aºteptãm încã multã
vreme, în care bunul renume al þãrii ar continua sã fie înjosit ºi în care toatã
lumea ar avea toatã vremea ca sã-i treacã cu mult înainte.
De aceea, vã rog ca, în limita acþiunii d-voastrã ºi întrucât ea nu va stânjeni
pe a colegilor d-voastre, sã vã siliþi a recomanda atenþiunii lor instrucþia maselor
populare; ºi pentru aceasta, sã îndemnaþi la înfiinþarea de ºcoli de adulþi de orice
fel. De altfel, nu ne îndoim cã forma aceasta de activitate va fi totdeodatã cea
mai uºoarã ºi cea mai plãcutã corpului didactic, de vreme ce rãmâne în cadrul
ocupaþiunilor lui obiºnuite.
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Cât pentru minister, el se va sili, pe cât îi va fi cu putinþã, sã dea tot concursul sãu, oriunde se va putea ºi oriunde se va cere.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 199 din 3 decembrie 1908; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 296 din decembrie 1908; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, Partea a II-a, p. 142.)

144.
Circulara nr. 7001 cãtre revizorii ºcolari fãcându-se cunoscut
modul de funcþionare al învãþãtorilor agricoli ambulanþi
Cu începere de la 1 aprilie a.c., va funcþiona în fiecare judeþ câte un învãþãtor agricol ambulant, cu însãrcinarea de a da îndrumãri practice pentru cultura
terenurilor de care dispun ºcoalele. Acestui învãþãtor i se va da pe seamã 10–15
ºcoale cu pãmânturi, cel mult, aºa cum se stabileºte prin circulara noastrã nr.
1127 din 5 februarie 1902.1
Vã rugãm, dar, a ne recomanda pe un învãþãtor cãruia sã i se încredinþeze
acest post ºi a ne indica ºcoalele care i se vor da pe seamã, arãtând ºi întinderea
de teren ce posedã fiecare din ºcoalele unde se va desfãºura activitatea sa.
Cel recomandat de dvs. trebuie sã aibã cunoºtinþe complete despre toate
ramurile de gospodãrie þãrãneascã, mai ales în ce priveºte practica lucrãrilor.
Aºa, pe lângã cunoºtinþele de agriculturã ºi cultura zarzavaturilor, trebuie sã mai
ºtie plantarea ºi îngrijirea pomilor roditori, formarea de mici pepiniere, altoirea
pomilor, cultura albinelor, creºterea ºi îngrijirea gândacilor de mãtase.
Acþiunea învãþãtorului agricol ambulant nu poate fi verbalã. El trebuie sã ia
parte la lucrãri ºi sã se gãseascã la fiecare ºcoalã la toate lucrãrile principale: la
pregãtirea terenului, la semãnatul plantelor, la recoltare, la arãturile de toamnã
ºi la sfârºitul campaniei spre a da îndrumãri pentru lucrãrile anului viitor.
Învãþãtorul agricol ambulant va lua notã pe scurt de toate lucrãrile fãcute ºi
de rezultatele dobândite. De asemenea, va lua notã ºi de situaþia economicã a
oamenilor din comunã ºi de nevoile lor cele mai urgente. Aceste note îi vor servi
la redactarea dãrii de seamã ce va face la sfârºitul campaniei asupra activitãþii
sale. O asemenea dare de seamã trebuie sã ni se trimeatã pânã la 15 noiembrie.
Suplinitorul învãþãtorului agricol ambulant va fi plãtit de Casa ªcoalelor, ca
orice suplinitor de catedrã al cãreia titular este chemat în altã funcþiune. Învãþãtorul
1. Vezi nr. 52 din colecþiunea de faþã.
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ambulant, dar, va primi întregul sãu salariu, în plus cã îi vom da ºi noi 20 lei pe
lunã pentru suportarea cheltuielilor de transport. Activitatea sa va dura 7 luni: de la
1 aprilie –1 noiembrie. Suplinitorul primeºte pe vacanþã leafa numai pe o lunã.
La înaintarea statelor lunare pentru liberarea diurnei ni se va trimite ºi
procesele-verbale despre care trateazã deciziunea ministerialã nr. 11.204 din 16
iunie 1902, publicatã prin „Buletinul oficial“ din acel an.
Prin aceste procese-verbale trebuie sã se constate vizitele fãcute de învãþãtorul agricol ambulant, timpul întrebuinþat, lucrãrile executate sub ochii sãi,
cum ºi ordinele date de el pentru lucrãrile ce urmeazã a se efectua pânã la o nouã
venire a lui.
Învãþãtorul ambulant este obligat ca cel puþin 15 zile pe lunã sã le întrebuinþeze în inspecþiuni de acest gen. Activitatea ºi capacitatea lui va fi urmãritã
ºi controlatã de cãtre revizorii agricoli, ce vor funcþiona tot de la aprilie.
Vã rugãm, dar, a pune o deosebitã atenþiune la propunerea învãþãtorului pentru
asemenea post, recomandând numai pe acela ce împlineºte condiþiunile ce se cer
prin acest ordin ºi are toatã dorinþa de a munci spre folosul populaþiunii de la sate.
Tot acum, vã punem în vedere cã în inspecþiunile ce faceþi ºcoalelor, atât
dvs. cât ºi revizorii de clasa a II-a, aveþi îndatorirea de a vã interesa îndeaproape
ºi de modul cum învãþãtorii utilizeazã terenurile ce li s-au pus la dispoziþiune ºi
sã ne raportaþi atunci când pãmântul nu este cultivat în conformitate cu instrucþiunile date de noi.
(Publicatã în ,,Buletinul Ofical al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 304 din 15 aprilie 1909, p. 51.)

145.
Circulara nr. 26412 din 27 aprilie 1909 cãtre direcþiile
ºcoalelor primare din Bucureºti pentru anchetã asupra stãrii
culturale ºi materiale a familiilor copiilor
Cãlãuzit de motivele pe care le cunoaºteþi, ministerul a fãcut apel la domnia voastrã pentru a organiza ºi duce la bun sfârºit ancheta asupra stãrii culturale
ºi materiale a familiilor ce-ºi au copiii în ºcoale.
Rezultatele îngrijorãtoare le cunoaºteþi de asemenea; ele devin mai
îngrijorãtoare, când ne gândim cã ancheta fãcutã de dvs. nu se raportã decât la
o micã parte, ºi nu cea mai de jos, din populaþia capitalei.
Aceastã primã anchetã este numai un început; ea mai întâi trebuie controlatã în amãnunte, trebuie apoi întregitã printr-o cercetare asemãnãtoare asupra
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pãturii subºcolare, ºi când datele vor fi astfel adunate, atunci va trebui sã pãºim
la coordonarea mijloacelor pe care caritatea tradiþionalã le-ar putea pune în serviciul îndreptãrii acesteia; sã cãutãm a spori aceste mijloace, pentru a mulþumi
cât mai multe nevoi, sã dãm acestor mijloace o putere cât mai moralizatoare
pentru a putea atinge nu numai efectele, ci înseºi cauzele decãderii morale ºi
materiale ce constituie o ruºine în progresul nostru. Dar opera aceasta e grea: ea
cere sacrificii mari de timp, de puteri, cere jertfã de sine, o muncã migãloasã ºi
de tot minutul; membrii corpului didactic nu pot sã-ºi asume rãspunderea întregii opere; ei vor trebui sã adune toate energiile ºi generozitãþile din jurul lor,
dar fireºte, în opera aceasta ca în toate operele de acest fel, este cuviincios ºi
drept sã fie chemaþi numai acei care pot ºi care vor sã-ºi întrebuinþeze astfel
prisosul inimii ºi mijloacelor lor.
De aceea facem un cãlduros apel la dvs. pentru a ne arãta dacã vã puteþi
prenumãra printre aceºtia.
Se poate cã convingerile dvs. intime, în materie de caritate socialã sau de
îndatorire profesionalã, sau de generozitate personalã, se poate ca greutãþile sau
starea de sãnãtate sau orice altã consideraþie, sã nu vã îngãduie a lua parte, aºa
cum aþi dori, sau aþi fi dorit, la aceastã operã. În acest caz, cel mai mare serviciu
ce puteþi face ºi d-voastrã ºi operei, este sã ne rãspundeþi limpede, arãtându-ne hotãrârea dvs.; nu e nevoie s-o îndreptãþiþi; ministerul nu poate fãptui nici nedelicateþea de a vã cere mai mult decât puteþi ºi voiþi a da, nici indiscreþia de a vã cere
îndreptãþire într-o afacere de conºtiinþã, nici nedreptate de a þine seamã în aprecierea dvs. profesionalã de lucruri care depãºesc datoriile strict regulamentare.
Veþi avea însã, în tot cazul, bunãtatea de a convoca pe toþi membrii corpului
profesoral ai ºcolii, care vor semna de vedere, pentru a le aduce la cunoºtinþã
cuprinsul acestei circulare, veþi provoca un schimb de pãreri ºi fãrã a stãrui sã
dea mai mult decât vor sau mai puþin decât pot, le veþi pune problema care face
obiectul acestei circulare.
Ministerul doreºte ca într-o operã, care trebuie sã se facã prin concursul
tuturor cetãþenilor luminaþi, societãþilor generoase, instituþiunilor, sã cunoascã,
înainte de a se adresa la aceste puteri din afarã de ºcoalã, care este tributul ce-l
poate da corpul profesoral al Capitalei.
Cum lucrul cere grabã, credem cã cinci zile de la primirea acesteia, vor fi
îndestulãtoare pentru ca ministerul sã primeascã rãspunsul d-voastrã.
(Publicatã în „Buletinul Oficial“ nr. 306 din 1909; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii
Înstrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 148.)
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146.
Circulara nr. 25489 din 28 aprilie 1909 cãtre inspectori ºi
revizori pentru absenþele directorilor
S-a constatat cã unii dintre directorii ºi directoarele ºcoalelor primare pãrãsesc postul în timpul orelor de clasã, spre a se duce la primãrie, la revizorat, la
inspectorat (cei din oraºele de reºedinþã ale inspectorilor), iar cei din capitalã ºi
la minister.
Sub pretextul interesului de serviciu, ei se ocupã de afaceri de însemnãtate
micã, ce se pot regula mai bine prin corespondenþã, ba ºi de afaceri de interes
particular. Alþii îºi gãsesc fel de fel de comisiuni ºi delegaþiuni, care îi sustrag
de la cursuri mai multe zile de-a rândul.
În absenþa directorilor, elevii clasei lor stau singuri ore întregi, iar învãþãmântul ºi disciplina suferã; ba, adeseori, lipsa directorilor de la post se resimte
ºi în celelalte clase.
Spre a se pune capãt acestui abuz cu afacerile de serviciu, abuz foarte dãunãtor bunului mers al ºcoalei, am onoare a vã face cunoscut cã ministerul interzice directorilor ºi directoarelor pãrãsirea postului pentru alte afaceri de serviciu
decât acela a cãror regulare reclamã neapãrat prezenþa lor.
În toate cazurile, de absentare în interes de serviciu, directoarele ºi directorii sunt obligaþi sã noteze în registrul de prezenþã orele absentate ºi motivul
absentãrii ºi sã comunice imediat inspectoratului ºcolar. Numai pentru orele
absentate la 1 ºi 20 ale lunii, adicã în câte douã zile pe lunã, pentru achitarea
salariilor ºi primirea plãþii pentru întreþinerea curãþeniei ºcoalei, directorii ºi
directoarele se dispenseazã de aceastã comunicare, nu însã ºi de notarea în
registru a orelor absentate.
În toate celelalte cazuri de absentare în interes de serviciu, inspectoratul va
aprecia motivele invocate ºi va da sau refuza aprobarea sa. Pe viitor, la minister,
la inspectoratele ºcolare ºi la revizoratele ºcolare, se va lua notã de venirea directorilor în ore intempestive ºi fãrã necesitate.
Pentru orele absentate în interes de serviciu ºi nemotivate de inspectoratul
ºcolar ºi de minister, precum ºi pentru motivele nerecunoscute ca valabile, se va
reþine din salariu.
Comunicându-vã cele ce preced, am onoare a vã invita sã vã conformaþi întocmai dispoziþiunilor luate, în ceea ce vã priveºte.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 307 din 1909; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1909, Partea a II-a, p. 147.)
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147.
Deciziunea nr. 34132 din 12 mai 1909 pentru sfera de
atribuþiuni ale inspectorilor ºcolari
Având în vedere cã prin bugetul anului 1909–1910 s-a prevãzut câte un post
de secretar pentru fiecare inspector ºcolar al învãþãmântului primar ºi cã dnii
inspectori ºcolari urmeazã sã-ºi aibã cancelaria la reºedinþa respectivã;
Decidem:
Art. 1. – Toatã corespondenþa care priveºte pe inspectorii ºcolari ai învãþãmântului primar se va adresa direct la reºedinþa lor, ºi anume:
a) Pentru inspectoratul ºcolar al circ. I la Iaºi;
b) Pentru inspectoratul ºcolar al circ. II la Focºani;
c) Pentru inspectoratul ºcolar al circ. III la Galaþi;
d) Pentru inspectoratul ºcolar al circ. IV la Ploieºti;
e) Pentru inspectoratul ºcolar al circ. V la Bucureºti;
f) Pentru inspectoratul ºcolar al circ. VI la Piteºti;
g) Pentru inspectoratul ºcolar al circ. VII la Craiova.
Art. 2. – Se vor adresa inspectorilor ºcolari ai învãþãmântului primar cererile ºi rapoartele de natura urmãtoare:
1. Cereri de concedii ale membrilor corpului didactic primar, pânã la cel
mult 30 zile într-un an. Asemenea cereri vor trebui sã vinã prin revizoratul
ºcolar, cu pãrerea acestuia asupra aprobãrii sau respingerii concediului ºi cu
notarea timpului de concediu ce a mai avut solicitatorul;
2. Cereri ºi rapoarte de numiri de suplinitori ºi de detaºãri în învãþãmântul
primar, urban ºi rural.
Dupã rezolvarea oricãrei cereri sau raport de natura celor arãtate la punctele
1 ºi 2, inspectorul trimite hârtia, cu rezoluþia sa, în original revizorului ºcolar de
clasa I al judeþului respectiv. Revizorul va lua notã în registru ºi va comunica
ºcoalei ºi celor în drept, va semna pe temei cã a luat notã ºi cã a fãcut comunicãrile necesare, îl va semna ºi înapoia ministerului, pentru ca birourile sã ia
notã de lucrãrile fãcute ºi sã facã comunicãrile ce vor mai fi necesare. În urmã,
temeiurile vor fi date în pãstrarea arhivei ministerului;
3. Rapoartele revizorilor ºcolari de casa I ºi clasa a II-a cu statele de leafã
ºi cu procesele-verbale de inspecþiune. Aceste rapoarte se vor înainta ministerului cu aviz în privinþa eliberãrii ordonanþelor de platã a revizorilor, iar procesele-verbale vor putea fi reþinute la inspectorat pentru cercetare ºi referire
ministerului asupra mãsurilor ce ar trebui luate, þinând seama de propunerile
revizorilor ºcolari. În urmã ºi procese-verbale vor fi trimise la minister spre a fi
anexate la statele personale ale titularilor inspectaþi;
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4. Dãrile de seamã fãcute de revizorii ºcolari asupra mersului învãþãmântului. Acestea dupã ce vor fi rezumate se vor înainta inspectoratului general
împreunã cu raportul inspectorului, la care se vor adãuga lãmuririle ºi observaþiunile necesare.
Când se fac numiri, detaºãri, transferãri etc., sau când se acordã ori se resping cereri de concediu direct de minister, comunicarea se va face cãtre inspectorul ºcolar. Acesta, dupã ce va lua cunoºtinþã de lucrarea fãcutã, va înainta în
original revizoratului de casa I respectiv ordinul ministerului, spre a face comunicãri celor în drept ºi a luat notã în registru.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 43 din 26 Mai 1909; în „Buletinul Oficial al Ministerului
Instrucþiunii“ nr. 309 din 1909; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 106.)

148.
Circulara nr. 59707 din 7 septembrie 1909 cãtre revizorii
ºcolari despre librãriile cooperative
Scopul acestor cooperative era desigur foarte frumos, dar – cum de multe ori ideile
bune gãsesc o aplicare rea – în multe pãrþi ele deveneau un fel de monopol ºi mijloc de
constrângere pe care-l exercitau unii învãþãtorii sau institutori ºi care supãra ºi pe micii
librari din oraºele de provincie ºi pe unii pãrinþi. De aceea Haret e nevoit sã intervinã.

Ministerul are informaþiuni cã unii din dvs. au îndemnat pe institutori sã
facã cooperative ºcolare pentru ca din beneficiile realizate sã se ajute elevii sãraci.
Ministerul vede cu satisfacþie asemenea iniþiative, însã vã pune în vedere cã
instituþia cooperativelor ºcolare nu trebuie impusã nici institutorilor nici ºcolarilor ºi cã acolo unde ea se înfiinþeazã, elevii nu trebuie obligaþi sã-ºi cumpere
cãrþile numai de la cooperativã. Ei sunt liberi sã ºi le procure de oriºiunde.
Numai acei ºcolari, care de bunã voie se asociazã la aceastã instituþie pot
sã-ºi cumpere cãrþile prin mijlocirea ei.
Comunicaþi aceasta ºcoalelor de sub conducerea dvs. ºi în numele nostru ºi
dlor directori ºi doamnelor directoare ale ºcoalelor secundare din acel oraº,
pentru ca ºi dlor sã se conformeze acestei dorinþe a ministerului în ceea ce priveºte elevii ºcoalelor secundare.
(Publicatã în „Buletinul Oficial“ nr. 315 din septembrie 1909; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 155.)
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149.
Circulara nr. 26783 din 9 septembrie 1909 cãtre directori ºi
diriginþi cu privire la aplicarea amenzilor ºcolare
La începutul anului ºcolar expirat, vi s-au comunicat toate modificãrile
introduse în legea ºi regulamentul învãþãmântului primar în aprilie ºi mai 1908,
în ceea ce priveºte amenzile ºcolare.
Din aceastã comunicare, aþi vãzut cã legea ºi în special regulamentul aratã
precis cum trebuie sã se procedeze pentru aplicarea amenzilor, aºa ca ele sã nu
împovãreze pe nedrept pe oamenii sãraci ºi sã nu fie atinºi de aceastã pedeapsã
decât cei îndãrãtnici, cei care cu bunã ºtiinþã se abat de la lege. Cu toate acestea,
din cursul lucrãrilor urmate în anul ºcolar precedent, s-a observat cã unii
diriginþi ºi unii directori au înþeles rãu spiritul legii ºi au aplicat amenzi pe
nedrept sau în afarã de regulile stabilite prin diferitele art. din regulament ºi în
special a art. 37.
Cazurile pe care noi le-am observat cã au fost cu totul în afarã de lege ºi
care prezintã mai mare interes sunt cam urmãtoarele:
În primul rând s-au aplicat amenzi oamenilor cu totul sãraci, lipsiþi chiar de
strictul necesar pentru hrana copiilor lor, aºa cã perceptorul când s-a dus sã împlineascã amenzile de la asemenea oameni n-a gãsit în casa lor nici obiectele
apãrate de lege ºi n-a putut face altceva decât sã încheie acte de insolvabilitate.
O asemenea procedare trebuie sã lipseascã cu totul din deprinderile corpului
didactic, cãci pe lângã cã expune pe perceptori la împlinirea a o mulþime de
formalitãþi, apoi de aici mai rezultã ºi o urã a populaþiunii faþã de ºcoalã. Chiar
regulamentul este categoric în aceastã privinþã, cãci Art. 30 spune textual: „El
(revizorul) va cere ministerului sã ia mãsuri împotriva dirigintelui sau a directorului, care n-a þinut seamã de situaþia materialã a reprezentanþilor legali“. De
aceea de acum înainte, ori de câte ori ni se va prezenta acte de insolvabilitate,
vom face cercetãri prin agenþii fiscali ºi prin personalul nostru de control ºi,
dacã se va dovedi abateri de acest soi din partea diriginþilor ori a directorilor,
vom face uz de prevederile regulamentului.
Altãdatã am observat cã s-au aplicat amenzi pentru lipsa copiilor din cauzã
de boalã, astfel am avut cazuri cã chiar când copilul a fost internat în spital ori
infirmerie pentru boalã contagioasã, pãrintele s-a vãzut amendat ºi ameninþat sã
fie executat de perceptor. Aceste cazuri denotã îndeajuns cã diriginþii ori
directorii aplicã amenzile ca o datorie de cancelarie ºi nu se pun în contact cu
oamenii ca sã afle cauzele lipsurilor. Este drept cã pãrintele copilului ar fi dator
sã se ducã la ºcoalã ca sã motiveze absenþele, dar sãteanul ori orãºeanul
mãrginaº sãrac nu poate sã cunoascã aceastã datorie, sau cã ocupaþiunea nu-i dã
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rãgaz sã umble pe la ºcoalã. Legiuitorul a cunoscut aceastã nepricepere ºi prin
Art. 8 din lege spune categoric cã pãrinþii copiilor cu absenþe nejustificate
trebuie sã fie avizaþi ºi prin viu grai ºi numai în caz de recidivã vor fi pedepsiþi.
Menþionãm de asemenea ºi amenzile aplicate pentru copii morþi înainte de
a ajunge vârsta de ºcoalã, pe acelea pentru copii trecuþi de vârsta pretinsã de
lege, cum ºi aplicarea de amenzi de grad superior fãrã sã se fi aºteptat comunicarea cã cele deja aplicate s-au împlinit. Pe viitor dorim ca asemenea abateri de
la spiritul legii sã nu se mai repete, cãci vor fi urmãrite cu stricteþe ºi cei ce au
ieºit din lege ºi regulament vor fi pedepsiþi.
Legea, regulamentul ca ºi instrucþiunile ce vi s-au comunicat în diferite
rânduri nu þintesc decât sã lãmureascã pe diriginþi ºi directori cum sã aplice amenzile ºi sã nu facã a suferi rigorile legii decât numai aceia care din bunã ºtiinþã ori
din rea voinþã nu vor sã-ºi dea copiii la ºcoalã, iar nicidecum sã se pedepseascã
oameni care din motive binecuvântate nu se pot supune prevederilor legii.
În afarã de aceasta, vã mai punem în vedere cã, pe viitor, de acord cu Ministrul de Finanþe, am dispus ca:
Listele de amenzi ºcolare sã se întocmeascã în dublu exemplar. Un exemplar se va înmâna de diriginþi ori directori perceptorilor sub luare de dovadã
constatând data înmânãrii, iar cel de al doilea exemplar, împreunã cu dovada, se
va înmâna Administraþiei financiare respective, spre a-ºi debita scriptele.
Cu chipul acesta se va avea un control exact dacã perceptorii împlinesc în
termen amenzile ce li s-au comunicat, fãrã ca sã aibã posibilitatea de a data
tardiv lista ce i s-a încredinþat de diriginþi.
Prin urmare, þinând seamã de aceste observaþiuni ºi potrivit art. 37 din regulamentul legii învãþãmântului primar, obligativitatea se va aplica:
1. Copiilor de pãrinþi români care au fost înscriºi de bunã voie în registrele
ºcoalei la începutul anului ºcolar;
2. Copiilor mai mici ai pãrinþilor care au mai mulþi copii în vârstã de ºcoalã;
3. Copiilor care îºi au domiciliul mai aproape de ºcoalã. În fiecare din
aceste categorii, obligativitatea se va aplica de preferinþã bãieþilor, iar amenzi nu
se vor aplica decât pentru aceste categorii ºi cu stricta observare a regulilor ºi
principiilor ce dãm prin aceastã circularã.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 316 din 1909; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 310.)
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150.
Circulara nr. 55999 din 3 decembrie 1909
cãtre directori ºi diriginþi ca sã dea mai mare atenþie
Casei de economie ºcolarã
Aceastã expunere de principii este cea mai frumoasã pledoarie pentru economia
ºcolarilor ca mijloc educativ, dar aducerea la îndeplinire a dispoziþiilor legale a întâmpinat multe greutãþi. Haret a luat lucrul în serios – cum era obiceiul lui –, a instituit un
inspectorat al Caselor de economie ºcolarã, le-a supravegheat, a pedepsit pe învãþãtorii
neglijenþi sau abuzivi ºi a dobândit oarecare rezultate.

Instituþia caselor de economie ºcolarã face parte din învãþãmântul economic ºi moral ºi este cel mai temeinic mijloc de a dezvolta în inima ºi mintea
copiilor spiritul de pãstrare, de ordine ºi de muncã. Ea e una din cele mai bune
remedii contra neorânduielii ºi neprevederii în viaþã; casele de economie ºcolarã
au de scop de a da putinþã elevilor de a beneficia de avantajele casei de economie generale, dându-le mijlocul de a depune spre fructificare sume cât de mici,
de care altfel n-ar putea beneficia.
Copilul poate sã punã de o parte puþinii bani ce-i primeºte în dar, fie de la
pãrinþi, fie de la alte persoane.
Aceastã instituþie nu trebuie consideratã numai ca un mijloc de a strânge
bani; din contrã, ea trebuie sã fie consideratã ca unul din cele mai puternice mijloace de educaþie a inimii.
Cea mai de seamã sistemã educativã popularã nu poate fi decât aceea în care
inima ºi mintea individului primesc un aliment sãnãtos, fãcând ca toate facultãþile lui sã se dezvolte armonic. Nu e de ajuns ca un copil sã înveþe a scrie, a citi,
a socoti, e necesar ca el sã ºtie ce datorii are câtre el însuºi ºi cãtre alþii.
Faptul cã un copil, din puþinii sãi bani, pune o parte la pãstrare constituie
pentru el un sacrificiu ºi toate faptele mari se pregãtesc în virtutea unui sacrificiu.
Exerciþiul continuu ºi metodic al pãstrãrii, diriguit ºi privegheat de învãþãtor,
formeazã energii morale bine disciplinate ºi în viaþa adultului ele se înmulþesc,
se dezvolta ºi se întãresc.
Pãstrarea e mijlocul cel mai puternic pentru regenerarea ºi perfecþionarea
indivizilor ºi a popoarelor.
Când un individ este econom, atunci e moderat în plãceri, muncitor, cinstit,
om de inimã, bun tatã de familie ºi bun cetãþean. Este mulþumit ºi fericit.
Dacã un cetãþean econom este astfel, ce va fi oare o populaþie econoamã?
Unul din pãcatele poporului nostru este lipsa de orice grijã pentru ziua de
mâine. De la cel mai sãrac pânã la bogat, deprinderea este, dacã nu de a cheltui
mai mult decât are, dar fãrã îndoialã tot cât are.
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Pilde vii avem zilnic. Oameni care în timpul campaniei de lucru câºtigã 2
pânã la 10 lei pe zi, în cursul iernii duc cea mai mare lipsã, iar dacã, din nenorocire, le vine ºi vreo boalã în familie, cad în cea mai neagrã mizerie.
Instituþiile de binefacere, deºi în mare numãr la noi în þarã, totuºi nu pot
face faþã numeroaselor cereri de ajutor din partea celor ziºi dezmoºteniþi de
soartã ºi aceasta numai din cauza neprevederii ºi nepãsãrii.
Ar fi greu, dacã nu peste putinþã, de a schimba aceste obiceiuri rele la
oamenii care s-au nãscut cu ele. A deprinde însã de pe bãncile ºcolii pe copii cu
pãstrarea, cu ordinea, cu cumpãtarea este mijlocul cel mai bun de a pregãti
generaþii sãnãtoase moralmente ºi materialmente.
În educaþie, cu cât mai mult vom cãuta sã preîntâmpinãm apucãturile rele,
cu atât munca noastrã va fi mai spornicã, cãci nu e de ajuns de a pedepsi rãul,
ci de a-l preveni înlocuindu-l cu obiºnuinþa binelui.
Cu toþii dar trebuie sã ne încordãm puterile, spre a obiºnui pe copii cu
ordinea, economia ºi munca ºi astfel vom contribui la bunul trai al generaþiilor
viitoare sila împuþinarea sãrãciei, viciului ºi a crimelor.
Dacã dascãlii s-ar strãdui sã facã pe copii sã prindã dragoste de economie,
urmãrile ar fi nepreþuit de folositoare.
Prin facerea Casei de economie se face cea mai bunã lecþiune de moralã,
pentru cã copilul o pune în practicã în acelaºi timp când o primeºte.
În faptul economiei sunt douã acte:
Actul financiar, care aduce celui ce pune la pãstrare un câºtig, ºi actul
moral, deprinderea de a nu arunca banii pe lucruri de nimic. Aceastã deprindere
cu pãstrarea este un exerciþiu de gimnasticã moralã mult mai preþioasã decât
banul însuºi, pentru cã ea ridicã valoarea omului ºi-l face sã aibã voinþã; ºi într-o
societate de oameni liberi scopul educaþiei trebuie sã fie acela de a face oameni
cu voinþã, stãpâni pe ei înºiºi.
Aºa fiind, nu pot îndeajuns sã vã recomand, d-voastrã ca ºi colegilor d-voastrã, a pune Casa de economie în rândul principalelor d-voastrã ocupaþiuni ºi a
vã strãdui a face ca prin sfaturi, prin istorioare luate din viaþa de toate zilele sã
sãdiþi în inimile copiilor dragostea de economie.
Prin Art. 6 din regulamentul pentru funcþionarea caselor de economie ºcolarã, publicat în Buletinul Oficial nr. 300 din 15 februarie a.c. sunteþi dator ca în
cuvântarea de deschidere a anului ºcolar sã arãtaþi pãrinþilor elevilor însemnãtatea casei de economie ºcolarã, din punct de vedere moral ºi material; veþi
cãuta deci a vã conforma acestei dispoziþiuni, ilustrând cu pilde cele spuse. Veþi
arãta bunãoarã cum un copil de 7 ani începând sã punã la economie numai 10
bani pe sãptãmânã, la etatea de 20 de ani, atunci când va fi chemat sã-ºi împlineascã datoria de soldat, va avea un capital de 90 lei fãrã sã fi bãgat de seamã
cum i-a adunat. ªi câte alte pilde nu se pot aduce pentru alte cazuri de nenorociri,
ca ºi de preîntâmpinarea unor nevoi grabnice cu un capital strâns pe nesimþite?
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Tot prin citatul articol se prevãd lecþiuni asupra economiei în tot cursul lunei septembrie ºi odatã pe lunã în fiecare clasã în tot cursul anului. Subiectul
acestor lecþiuni se va trece în registrul de lecþiuni.
În aceste lecþiuni se va arãta ce este Casa de economie ºcolarã, scopul ce
urmãreºte, foloasele bãneºti ºi morale ce se pot trage din economie.
Servindu-vã de cãrþile de citire, ca ºi de experienþa d-voastrã veþi povesti
istorioare din care sã reiasã folosul ce a adus copilului, familiei lui, banii strânºi.
Socotind ce sumã s-ar aduna punând în fiecare zi 5, 10, 15 etc. bani, în
timpul celor 4 ani de ºcoalã, veþi pune în faþa elevilor folosul ce le-ar aduce, fie
cã suma le-ar servi pentru cãrþile necesare la ºcoli mai superioare, fie cã le-ar
servi ca prim capital în începerea unui mic negoþ, fie chiar pentru cei mai avuþi,
cã din propriii lor bani ar putea ajuta la o operã de binefacere.
Nu va fi de ajuns însã a vã mulþumi numai cu sfatul, ci veþi stãrui ca el sã
fie pus în practicã, deoarece economia se învaþã mai bine prin fapte decât prin
precepte.
Simplul sfat de a fi economi, în general nu influenþeazã asupra inimii copilului, dacã lipseºte aplicaþia. Fãcând aºa fel încât copilul sã vadã, sã pipãie
consecinþele bunelor sfaturi date, sã culeagã aºa zicând fructele lecþiunilor, este
sã îmbunãtãþim tânãra generaþie într-un mod mai înalt ºi mai practic.
Iar, pe lângã deprinderea ce o capãtã elevul la economie, pilda va avea în
multe cazuri efect ºi asupra adulþilor.
E o datorie pentru toþi de a ne interesa de aceastã folositoare instituþie ºi de
a o face sã propãºeascã cât mai mult.
Vã invit deci a pune în vederea colegilor d-voastrã cã ministerul þine ca
aceastã instituþie sã facã obiectul unei de aproape preocupãri din partea d-voastrã ºi a tuturor colegilor.
(Publicatã în „Buletinul Oficial“ nr. 320 din 1909; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, Partea a II-a, p. 152.)

151.
Circulara nr. 89375 din 15 ianuarie 1910 cãtre directorii de
ºcoale normale, revizori ºcolari pentru excursiile elevilor cu
calea feratã
Anii trecuþi s-au ivit diferite neajunsuri, cu ocaziunea facerii excursiunilor
ºcolare, din cauzã cã rapoartele, prin care se cerea autorizarea sau nu cuprindeau
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toate datele trebuincioase, ceea ce necesita o corespondenþã pentru completare,
sau soseau la minister prea târziu.
Afarã de aceasta, grupurile de elevi ºi de eleve ºi chiar de institutori ºi
învãþãtori în excursiunile ce fac, ºi pentru care li s-au acordat reduceri de preþ
pe cãile ferate, dau loc la nereguli, prin care se calcã legea ºi dispoziþiile regulamentare, relative la cãlãtoriile pe cãile ferate. Dintre aceste nereguli, cele mai
grave sunt atunci când cãlãtoresc mai multe persoane decât cele prevãzute în
listele trimise de minister sau în cele prezentate ºefilor de gãri, de conducãtorii
sau conducãtoarele excursioniºtilor, iar dupã plecarea trenurilor se constatã cã
cãlãtoresc mai multe persoane decât cele prevãzute în buletinele de transport
eliberate de staþiuni.
Uneori aceste nereguli devin adevãrate abuzuri ºi dezordini, când din cauzã
cã intervenirile de reducere de preþ se adreseazã celor în drept în ultimul moment, de obicei în ajunul sãrbãtorilor, ºi pânã când sã ajungã ordinele cuvenite
la staþiuni, excursioniºtii încearcã a cãlãtori sau cãlãtoresc fãrã nicio legitimaþie,
mai înainte ca staþiunile sã aibã ordinile cuvenite în aceastã privinþã.
Spre a se evita pe viitor asemenea neajunsuri ºi neorânduieli, avem onoare
a vã pune în vedere ca, în cazurile de organizãri de excursiuni, sã þineþi în seamã
urmãtoarele:
1. Sã nu faceþi ºi sã nu îngãduiþi a se face nicio pregãtire de organizare a unei
excursiuni, pânã ce nu veþi cere cu cel puþin 15 zile înainte aprobarea ministerului.
2. În cererea de aprobare veþi indica: scopul excursiunii, intinerariul probabil, fixarea datei exacte de plecare ºi de întoarcere, compunerea trupei excursioniºtilor, numele profesorilor, al institutorilor sau al învãþãtorilor conducãtori ºi fondurile cu care se va face excursiunea.
3. În ce priveºte fondurile, ele trebuie sã fie suficiente spre a se putea face
întreaga excursiune autorizatã, ca sã nu se mai facã apel la primãriile comunelor, pe unde vor trece excursioniºtii.
4. În ce priveºte reducerea de preþ pe cãile ferate, veþi observa urmãtoarele
dispoziþiuni: pe lângã cererea de aprobare a excursiunii se va anexa un tablou
cu numele ºi calitatea excursioniºtilor (elevi, profesori, institutori, învãþãtori),
conform modelului arãtat. Tabloul va purta semnãtura direcþiunii ºcoalei sau a
conducãtorului excursiunii, precum ºi sigiliul respectiv.
Dacã ministerul va aproba facerea excursiunii, va înainta acel tablou
Ministerului Lucrãrilor Publice, pentru reducerea preþului din tarif. Aprobându-se
intervenirea, acel departament va trimite tabloul Direcþiunii generale a cãilor
ferate, care la rândul sãu, luând act, va înapoia tabloul ºi numai cu dânsul va
trebui sã vã prezentaþi la staþia de plecare unde veþi plãti preþul cãlãtoriei dupã
reducerea fãcutã. Vi se atrage atenþiunea cã întreruperea cãlãtoriei în tot timpul
excursiunii nu se poate face decât o datã la ducere ºi o datã la întoarcere.
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5. Elevii sau institutorii ºi învãþãtorii excursioniºti vor trebui sã respecte regulamentele cãilor ferate ºi sã nu se opunã hotãrârilor luate de ºefii de gãri, pentru
respectarea acelor regulamente ºi a bunei ordini în gãri ºi în parcursul cu trenurile.
6. La o sãptãmânã dupã facerea excursiunii, cel mai târziu, se va înainta
ministerului un raport care va conþine toate amãnuntele de ordin material (numãrul elevilor, claselor, numele conducãtorilor, intinerariul, timpul, popasurile,
recolta, þinta), cât ºi cele de ordin sufletesc (lucrãrile fãcute în timpul excursiunii, lucrãrile date pe urmã) spiritul ce animã pe excursioniºti, cunoºtinþele
generale dobândite, foloasele etc.
Comunicându-vã cele ce preced, vã invitãm sã binevoiþi a vã conforma dispoziþiunilor luate, prin ordinul de faþã, cu ocaziunea organizãrii excursiunilor, în
ceea ce vã priveºte.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 324 din 1910; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 161.)

152.
Circulara nr. 529 din 27 ianuarie 1910 cãtre conducãtorii
cursurilor de adulþi ca sã se ocupe de mãsurãtoarea cu
sistemul metric
Haret, care era ºi inginer hotarnic, cunoºtea neajunsurile obiceiului locuitorilor
(mai ales la þarã) de a întrebuinþa vechile unitãþi de mãsurã. De aceea, cãuta orice mijloc
pentru a remedia lucrul: dovadã ºi aceastã circularã.

Prin adresa nr. 6032 din anul expirat, dl Preºedinte al Consiliului Superior
al Agriculturii ne aratã cã sãtenii ºi slujbaºii de moºii, prin neºtiinþa lor, þin sã
perpetueze vechiul sistem de mãsuri în dauna legii învoielilor agricole, care le-a
desfiinþat ºi pe care lege acel Consiliu este chemat sã o aplice.
Spre a se ajunge cât mai curând la înlocuirea vechiului sistem de mãsuri ºi
greutãþi, dupã care mãsurãtorile sunt mai greu de fãcut, mai încurcate ºi mai
neexacte, spre a se uºura ºi aplicarea Art. 55 din legea menþionatã, am onoare a
vã invita, d-le diriginte, ca la ºcoalele de adulþi sã vã ocupaþi ºi de predarea în
mod practic a mãsurãtorilor ºi cântãririi bazate pe sistema metricã.
Totdeodatã vã mai încunoºtiinþãm cã de cãtre Consiliul Superior al Agriculturii s-au fãcut interveniri la Ministerul de Interne ca la cursurile ºcoalei de
adulþi sã asiste ºi funcþionarii comunali, care în majoritate se servesc de vechile
mãsuri ºi care totuºi trebuie sã contribuie la aplicarea legii învoielilor agricole.
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Sunt încredinþat, d-le diriginte, cã prin activitatea ce veþi desfãºura la cursuri
veþi înlesni înlocuirea unui sistem de mãsuri ºi de greutãþi care nu mai este în
vigoare dupã legile þãrii.
(Publicatã în „Buletinul Oficial“ nr. 324 din 15 februarie 1910; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 161.)

153.
Deciziunea nr. 18019 din 20 martie 1910 ca revizorii ºcolari
ºi protoiereii sã stabileascã plan comun de activitate socialã
Având în vedere nevoia ce este ca învãþãtorii ºi preoþii sã conlucreze ºi sã-ºi
dea sprijin reciproc pentru ridicarea stãrii culturale, morale ºi economice a satelor;
Având în vedere cã un plan de activitate al acestor factori culturali se poate
mai bine stabili prin consfãtuiri periodice între revizorii ºcolari ºi prea cucernicii protoierei.
Având în vedere votul Sf. Sinod, dat în ºedinþa de la 21 octombrie 1909, relativ la întrunirea în conferinþã a revizorilor ºcolari ºi a prea cucernicilor protoierei din cuprinsul unei eparhii la reºedinþa chiriarhiei sub preºedinþia P. S. S.
chiriarhului respectiv sau a delegatului sãu, în interesul propãºirii poporului pe
calea binelui;
Decidem:
Art. 1. – În fiecare judeþ, revizorii ºcolari de clasa I ºi de clasa a II-a ºi prea
cucernicii protoierei se vor întruni o datã pe an pentru stabilirea în comun a planului de activitate extraºcolarã a învãþãtorilor ºi de lãrgire a activitãþii pastorale
a preoþilor, þinând seamã de nevoile speciale ale localitãþilor.
Art. 2. – Întrunirile se vor þine anual în luna august, în capitalele judeþelor.
Art. 3. – Programele stabilite, potrivit împrejurãrilor locale, se vor înainta
ministerului spre aprobare, dupã ce se va lua consimþãmântul prealabil al I. P.
S. L. Mitropoliþi ºi P. S. L. Episcopi ai eparhiilor respective.
Art. 4. – O datã pe an, între 20 ºi 30 mai, revizorii ºcolari de clasa I ºi prea
cucernicii protoierei din cuprinsul unei eparhii se vor întruni în conferinþã la
reºedinþa chiriarhiei, sub preºedinþia P. S. S. chiriarhului respectiv sau a delegatului sãu, ºi vor constata ce s-au putut realiza din programul de activitate stabilit la începutul anului ºcolar, ºi vor aviza la noi mijloace.
La aceste conferinþe va lua parte ºi câte un delegat al ministerului.
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Rezultatul dezbaterilor se va aduce la cunoºtinþa direcþiunii învãþãmântului
primar de cãtre delegatul ministerului ºi la cunoºtinþa Casei bisericii de cãtre
autoritatea bisericeascã localã.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 291 din 30 martie 1910; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“, p. 328 din 1910; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea
a II-a, p. 108.)

154.
Circulara nr. 29126 din 14 mai 1910 cãtre revizori anunþând
cã s-a recunoscut învãþãtorilor dreptul de a dobândi
locuri de casã
Haret aduce la cunoºtinþa învãþãtorilor aceastã mãsurã, folositoare lor din punct de
vedere personal, dar de mare preþ pentru ca ei sã-ºi poatã îndeplini rolul în sate aºa cum
îl concepea dânsul.

În legãturã cu ordinul circular nr. 24.436/910, am onoare a vã încunoºtiinþa
cã, potrivit dispoziþiunilor legii celei noi pentru interpretarea Art. 7 din legea
pentru regularea proprietãþii rurale ºi Art. 1 din legea pentru menþinerea ºi
executarea Art. 7 din legea ruralã din 1864, li s-a recunoscut învãþãtorilor din
comunele rurale dreptul de a dobândi locuri de casã ºi pãmânturi de culturã
þãrãneºti pânã la o suprafaþã de cel mult 11 pogoane, pentru pãmânturile aflate
dincoace de Milcov, ºi de cel mult 5 fãlci ºi 40 prãjini, pentru cele situate
dincolo de Milcov.
În virtutea noii legi sunt ºi rãmân valabile actele prin care învãþãtorii au dobândit în trecut asemenea pãmânturi, bineînþeles tot pânã la întinderea arãtatã
mai sus.
Prevederile acestei legi, prin care se dã putinþã învãþãtorilor sã dobândeascã
locuri de casã sau de culturã ºi sã-ºi poatã întemeia gospodãrii model pentru
sãteni nu se aplicã însã învãþãtorilor rurali din Dobrogea.
Aduceþi cele ce proced la cunoºtinþa învãþãtorilor din judeþul d-voastrã.
(Publicatã în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 331 din 1910, p. 940.)
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155.
Circulara nr. 55441 din septembrie 1910 cãtre inspectori
revizori, institutori ºi învãþãtori despre învãþãmântul
desenului în ºcoalele primare
Prin introducerea desenului de pe naturã în programele din 1898 ºi 1908 a
ºcoalelor primare se înþelegea de la sine cã se exclud din ºcoalele primare
caietele de desen cu modele. Cu toate acestea mulþi institutori ºi învãþãtori au
continuat a preda desenul tot de pe modelele de pe caiete, ca ºi mai înainte. De
aceea ministerul s-a vãzut silit sã opreascã prin deciziunea nr. 2.981 din 14
ianuarie 1902 introducerea caietelor de desen cu modele. Treptat însã acele
caiete s-au impus din nou elevilor din multe, ºcoli, încât ministerul, pentru a
doua oarã, a trebuit sã le opreascã prin circulara nr. 28.019 din Mai 1909. Dar
ºi de rândul acesta mulþi institutori ºi învãþãtori au nesocotit dispoziþiunile luate.
Cu începerea anului ºcolar 1910/1911 se pune în aplicare noua programã de
desen, numai la clasa I ºi div. I, urmând ca la celelalte clase ºi divizii sã se
predea desenul de pe naturã conform cu programa din 1903. Prin programa din
1910 se interzice în mod absolut orice fel de caiet pentru desen, trebuind ca
exerciþiile de desen sã se facã pe foi libere de hârtie din cea mai ieftinã, cum e
hârtia de împachetat. Pânã la aplicarea treptatã a noii programe de desen în toate
clasele, se pot introduce în clasele II–IV ºi diviziile II ºi III numai caiete cu file
albe, excluzându-se cu totul orice fel de caiete cu modele de desen.
Inspectorii ºi revizorii ºcolari sunt rugaþi sã controleze cu ocazia inspecþiunilor aplicarea acestei dispoziþiuni; iar directorii ºi diriginþii sunt îndatoraþi, conform art 30 alin. V din regulamentul pentru administrarea interioarã a ºcoalelor
urbane ºi Art. 37 din regulamentul pentru administrarea interioarã a celor rurale,
a referi autoritãþilor ºcolare orice abatere în aceastã privinþã. Institutorii ºi
învãþãtorii vinovaþi, pe lângã alte mãsuri disciplinare, ce s-ar lua împotriva lor,
vor fi obligaþi de minister a restitui reprezentanþilor legali ai copiilor, costul
caietelor introduse prin nesocotirea acestor dispoziþiuni.
(Publicatã în „Buletinul Oficial“ nr. 338 din septembrie 1910; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, Partea a II-a, p. 170; în ziarul „Secolul“ din 10 septembrie 1910.)
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156.
Deciziunea nr. 83700 din 25 noiembrie 1910 prin care se
stabilesc condiþiunile în care preoþii catolici pot preda religia
în ºcoalele primare rurale
Art. 1. – Preoþii catolici de la sate sunt autorizaþi sã predea religia la elevii
catolici din ºcoalele primare rurale în urmãtoarele condiþiuni:
1. Preoþii care au funcþionat la aceste ºcoale înainte de 1 iulie 1910, vor
putea funcþiona mai departe în aceeaºi calitate, fãrã sã li se cearã îndeplinirea
vreunei formalitãþi.
2. Preoþi catolici din nou numiþi sau cei mutaþi într-alt sat de la 1 iulie 1910
încoace, care doresc sã predea religia la elevii catolici, trebuie sã facã cunoscut
revizoratului ºcolar de clasa I al judeþului, originalul ordinului autoritãþilor religioase în baza cãruia au fost numiþi în localitatea respectivã, ºi sã-i cearã un ordin
cãtre diriginþii ºcoalelor primare din cuprinsul parohiei lor, pentru încunoºtiinþarea acestora cã acei preoþi sunt autorizaþi sã predea cunoºtinþele religioase.
Revizorul nu va putea da un asemenea ordin, decât atunci când la ºcoala
respectivã sunt elevi catolici.
3. Cursul de religie pentru copiii catolici înscriºi în ºcoalã se va face într-o
orã pe sãptãmânã în afarã de orele de clasã. Ora în care se va face cursul acesta
va fi ultima din zi. Ziua va fi aleasã de dirigintele ºcolii în înþelegere cu preotul
catolic ºi comunicatã revizoratului de cãtre diriginte.
Un preot catolic poate sã delege, pentru predarea acestui învãþãmânt, pe un
reprezentant al sãu. În acest caz, acest reprezentant trebuie sã aibã autorizarea
ministerului (Direcþia învãþãmânt primar ºi normal primar), care se va da, pe
baza avizului inspectoratului ºcolar cu îndeplinirea urmãtoarelor condiþii:
a) Sã producã un certificat din partea primãriei locale cã acel reprezentant
este stabilit în comunã de cel puþin doi ani ºi cã are conduitã bunã;
b) Sã facã dovadã cã cunoaºte limba românã; aceastã dovadã va putea consta
din trecerea unui examen sumar de limba românã înaintea revizorului ºcolar.
4. Dispoziþiile din decizia de faþã se aplicã întocmai ºi pastorilor protestanþi
ºi rabinilor, precum ºi repezentanþilor lor.
5. Diriginþii ºcoalelor primare rurale sunt îndatoraþi sã cearã preoþilor,
pastorilor, rabinilor, sau reprezentanþilor lor, ordinul revizoratului ºcolar în baza
cãruia li s-a încuviinþat sã predea cursul religios.
Preoþii, pastorii, rabinii ºi reprezentanþii care nu vor prezenta ordinul
menþionat, nu vor fi îngãduiþi sã înceapã cursurile. Se excepteazã aici preoþi
catolici care intrã în prevederile punctului 1, al. I din decizia de faþã.
(Publicatã în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 344 din 1910, p. 1374.)
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157.
Deciziunea nr. 84542 din 29 noiembrie 1910 pentru obligaþia
învãþãtorilor ºi institutorilor de a preda lucrul manual
Având în vedere avizul din 5 noiembrie 1910 al Consiliului de inspectori ai
învãþãmântului primar, în cestiunea predãrii lucrului manual în ºcoalele primare
urbane ºi rurale;
Având în vedere constatãrile personalului de control cã majoritatea membrilor corpului didactic primar, care cunosc lucrul manual, privesc aceastã dexteritate ca pe o sarcinã care îi împovãreazã cu o muncã de 2–3 ore pe sãptãmânã
faþã de ceilalþi membri care nu-l cunosc ºi nu-l practicã cu elevii lor;
Având în vedere necesitatea de a se egala munca în clasã a tuturor membrilor
corpului didactic, impunându-le acelaºi numãr de ore de lucru pe sãptãmânã;
Având în vedere greutatea de a se procura în unele pãrþi materialul de lucru,
ceea ce are de rezultat cã, chiar la ºcoalele unde învãþãtorii ar avea dorinþã sã
predea lucrul manual, elevii trec în nelucrare orele prevãzute în orar;
Având în vedere cã învãþãmântul lucrului manual face parte integrantã din
obiectele de învãþãmânt, prevãzute în programa ºcoalei primare ºi cã e mijlocul
cel mai concret de educaþie intelectualã, esteticã, moralã, a ochiului ºi a mânii;
Având în vedere necesitatea de a se impune membrilor corpului didactic
primar urban ºi rural unul din felurile de lucru manual, oricare ar fi el, în marginile timpului acordat de orare;
Decidem:
Art. 1. – Institutorii ºi învãþãtorii sunt obligaþi, sã predea lucrul manual în
ºcoalã, în limitele orarului. Ei îl vor preda la oricare clasã pe lângã a lor, în cazul
când titularul ar avea mai de 25 ani de serviciu ºi n-ar cunoaºte aceastã dexteritate.
2. Nu vor fi scutiþi pe viitor de îndatorirea predãrii lucrului manual decât
numai institutorii ºi învãþãtorii, care au un serviciu mai mare de 25 de ani în
învãþãmânt ºi nu cunosc nici un fel de lucru manual.
3. Institutorii ºi învãþãtorii aflaþi în aceastã situaþie (pct. 2) vor întrebuinþa
orele de lucru manual pentru predarea compunerilor ºi a lecturii; când însã în
clasa lor se va preda lucrul manual de cãtre colegi, vor fi obligaþi sã facã
prelegeri cu elevii acestora din materiile prescrise de orar sau compuneri ºi lecturã, în cazul când lucrul se predã în clasa lor în afarã de orarul obiºnuit.
4. Cele douã ore din sãptãmâna de lucru manual vor fi astfel aºezate în
orare, ca sã urmeze una dupã alta, întocmai cum se practicã cu lucrul de mânã
la ºcoalele de fete ºi cu lucrul manual în orarele tip B ºi ale ºcoalelor urbane.
Inspectoratul general al învãþãmântului primar va face propunerile necesare
pentru modificarea tuturor orarelor ºcoalelor primare în acest sens.
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5. Revizorii ºcolari vor întocmi liste de învãþãtorii ºi de institutorii obligaþi
a preda lucrul manual ºi de aceia care sunt îndatoraþi sã facã, în orele rezervate
lui, compuneri ºi lecturi, fie în clasa lor, fie în clasa colegilor respectivi, ºi sã
urmãreascã de aproape în inspecþiile lor, progresele realizate în predarea lucrului manual.
6. La expoziþiile de lucru manual, care se vor organiza cu ocazia conferinþelor generale, vor fi obligate toate ºcoalele sã expunã obiectele lucrate de
elevi. Se vor lua mãsuri disciplinare împotriva institutorilor ºi a învãþãtorilor
care se vor sustrage de la aceastã îndatorire.
7. Pentru pregãtirea corpului didactic cu cunoaºterea unui fel de lucru
manual se vor utiliza orele destinate ºedinþelor intime de la cercurile culturale
ale învãþãtorilor ºi conferinþele lunare ale institutorilor.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 341 din 1910.)
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LEGI, REGULAMENTE, PROGRAME
ALCÃTUITE ªI PUBLICATE
ÎN TIMPUL CÂT SPIRU HARET A FOST MINISTRU
(3.III.1897–12.IV.1899

14.II.1901–22.XII.1904

12.III.1907–28.X.II.1910)

+Opere_vol_III_final.qxd

11/22/2009

10:54 AM

Page 92

+Opere_vol_III_final.qxd

11/22/2009

10:54 AM

Page 93

LEGI
(în ordine cronologicã)
1897–1899
1. Lege asupra învãþãmântului secundar ºi superior, sancþionatã la 23
martie 1898 („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 77). Vezi mai jos
nr. 7.
2. Lege prin care a treia clinicã chirurgicalã a Facultãþii de Medicinã din
Bucureºti ia numele de Clinicã ginecologicã, 25 martie 1898 (Citatã de Haret în
„Raportul din 1903).
3. Decret regal pentru instituirea medaliei ca „rãsplatã a muncii pentru
învãþãmântul primar“ („Monitorul Oficial“ din 9 octombrie 1898. „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 745).
4. Lege asupra învãþãmântului profesional, sancþionatã la 27 martie 1899
(„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 91). Vezi mai jos nr. 8.

1901–1904
5. Legea pentru modificarea legii învãþãmântului secundar privitor la taxa
solvenþilor, 21 martie 1901 (Citat de Haret în „Raport“ 1903).
6. Lege pentru a se ceda Academiei Române tot ce se cuprinde în Biblioteca centralã (Decret din 11 aprilie 1901, „Monitorul Oficial“ 17 aprilie 1901,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 2).
7. Lege pentru modificarea art. 27 din legea pentru organizarea ministerului (Citat de Haret în „Raport“ 1903).
8. Lege pentru restabilirea, cu oarecare modificãri, a „legii învãþãmântului
primar ºi normal-primar din 29 aprilie 1896“, a „legii învãþãmâmtului secundar ºi superior din 23 martie 1898“ ºi a „legii învãþãmântului profesional din 31
martie 1899“, cum ºi pentru introducerea câtorva modificãri în „legea administraþiunii centrale a Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice din 31 august
1892“ ºi în „legea clerului mirean ºi a seminariilor din 29 Mai 1893“ (Decret 9
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iulie 1901, „Monitorul Oficial“ din 12 iulie 1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1902, p. 2).
Dupã publicarea acestei legi modificatoare, s-au sancþionat ºi publicat în
întregime legile astfel stabilite*:
9. Lege asupra învãþãmântului primar ºi normal-primar din 29 aprilie
1896 cu modificãrile introduse prin legea promulgatã cu decretul nr. 2727 din
9 iulie 1901 (Decret nr. 3099 din 19 august 1901, „Monitorul Oficial“ 28 august
1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 37).
*10. Lege asupra învãþãmântului secundar ºi superior din 23 martie 1898
cu modificãrile introduse prin legea promulgatã cu decretul regal nr. 2727 din
9 iulie 1901 (Decret nr. 3097 din 19 august 1901, „Monitorul Oficial“ 25 august
1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“, p. 19).
*11. Lege asupra învãþãmântului profesional din 31 martie 1899, cu modificãrile introduse prin legea promulgatã cu decretul nr. 2727 din 9 iulie 1901
(Decret nr. 3080 din 19 august 1901, Monitorul Oficial“ 29 august 1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 45).
12. Lege pentru organizarea administraþiunii centrale a Ministerului
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor din 31 august 1892, cu modificãrile introduse prin legea promulgatã cu decretul nr. 2727 din 9 iulie 1901 (Decret nr.
3078 din 19 august 1901, „Monitorul Oficial“ 31 august 1901, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 58).
*13. Lege pentru înfiinþarea ºi organizarea Casei Sf. Biserici autocefale
ortodoxe române (Decret regal nr. 255 din 21 ianuarie 1902, „Monitorul
Oficial“ 23 ianuarie 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citate, p. 63).
*14. Lege pentru înfiinþarea „Casei de economie, credit ºi ajutor a corpului didactic (Decret regal nr. 371 din 31 ianuarie 1903, „Monitorul Oficial“ 4
februarie 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“, p. 76).
15. Lege pentru modificarea art. 41 din legea învãþãmântului primar (Decret regal nr. 1591 din 25 aprilie 1903, „Monitorul Oficial“ 1 mai 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 85).

1907–1910
16. Lege pentru modificarea unor articole din legea administraþiei centrale
a ministerului (Decret regal nr. 1292 din 12 martie 1907, „Monitorul Oficial“
14 martie 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 65).
* Cele notate cu acest semn se gãsesc publicate în întregime în acest volum dupã listele de legi, regulamente ºi programe.
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17. Lege pentru ºcoalele normale de menaj (Decret regal 365 din 13 februarie 1908, „Monitorul Oficial“ 15 februarie 1908, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 48).
18. Lege pentru modificarea unor articole din legea învãþãmântului secundar (Decret regal 507 din 27 februarie 1908, „Monitorul Oficial“ 1 martie 1908,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 74).
19. Lege pentru fabricarea ºi vânzarea lumânãrilor de cearã (Decret regal
540, din 29 februarie 1908, „Monitorul Oficial“ 8 martie 1908, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 149).
20. Lege pentru dotarea ºcoalelor primare rurale cu pãmânt de culturã
(Decret regal 761, din 14 martie 1908, „Monitorul Oficial“ 23 martie 1908,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 16, „Buletinul Oficial al
ministerului“ nr. 278 din 1908).
21. Lege pentru modificarea unor articole din legea Casei de economie a
corpului didactic (Decret regal 796, din 29 martie 1908, „Monitorul Oficial“
din 25 martie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 157).
22. Lege pentru modificarea câtorva articole din legea învãþãmântului
primar (Decret regal 891, din 28 martie 1908, „Monitorul Oficial“ din 2 aprilie
1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 1).
23. Lege pentru modificarea unor articole din legea învãþãmântului profesional (Decret regal 1328, din 25 aprilie 1908, „Monitorul Oficial“ 29 aprilie
1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 47).
24. Lege pentru modificarea unor articole din legea învãþãmântului primar
(Decret regal 1020, din 21 martie 1901, „Monitorul Oficial“ 27 martie 1909,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 3).
25. Lege pentru instrucþia militarã în ºcoli (Decret regal 1052, din 21
martie 1909, „Monitorul Oficial“ 25 martie 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 17).
26. Lege pentru modificarea unor articole din legea clerului mirean (Decret regal 1096, din 26 martie 1909, „Monitorul Oficial“ 27 martie 1909,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 134).
*27. Lege pentru modificarea unor articole din legea Sf. Sinod (Decret
regal 26, martie 1909, „Monitorul Oficial“ 3 aprilie 1909, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 146).
28. Lege pentru destinarea mãnãstirii Cãldarãºani ca reºedinþã a fostului
mitropolit Ghenadie Petrescu (Decret regal 1225, din 8 aprilie 1909,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 156).
29. Lege pentru organizarea ºcoalei superioare de medicinã veterinarã
(Decret regal 1824, din 27 mai 1909, „Monitorul Oficial“ 4 iunie 1909,
„Colecþiunea legiilor Instrucþiunii“ 1906–1010, p. 112).
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*30. Lege pentru ºcoalele de copii mici (Decret regal 1876, din 2 iunie
1909, „Monitorul Oficial“ 12 iunie 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 18).
31. Lege pentru modificarea unor articole din legea învãþãmântului primar
(Decret regal 3512 din 22 decembrie 1909, „Monitorul Oficial“ 10 ianuarie
1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 4).
*32. Lege pentru instituirea unei comisii istorice a României (Decret regal
629, din 19 februarie 1910, „Monitorul Oficial“ 20 februarie 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 123).
33. Lege pentru organizarea ºi administrarea teatrelor (Decret regal 1057,
din 25 martie 1910, „Monitorul Oficial“ 27 martie 1910, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 117).
34. Lege pentru modificarea unor articole din legea Casei de credit ºi economie, a corpului didactic (Împrumuturi pentru construcþii delocuinþe) (Decret
regal 1587, din 28 aprilie 1910, „Monitorul Oficial“ 1 mai 1910, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 159).
35. Lege pentru modificarea unor articole din legea administraþiei centrale
a Ministerului Instrucþiei (Decret regal 1618, din 3 Mai 1910, „Monitorul
Oficial“ 4 mai 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 65).

Dupã cuprins
Modificarea legii organizãrii ministerului: nr. 7 (1901), nr. 12 (1901), nr. 16 (1907), nr. 35
(1910).
*
Organizarea Casei Bisericii, nr. 13 (1902).
Modificarea legii clerului mirean, nr. 26 (1909). Modificarea organizãrii Sf. Sinod, nr. 27
(1909).
Destinarea mãnãstirii Cãldãruºani pentru fostul mitropolit Ghenade, nr. 28 (1909).
Lumânãrile de cearã, nr. 19 (1908).
*
ªcoalele de copii mici, nr. 30 (1909).
Modificarea legii învãþãmântului primar: nr. 9 (1901), nr. 15 (1903), nr. 22 (1908), nr. 24
(1909), nr. 31 (1909). Dotarea ºcoalelor primare cu pãmânt de culturã, nr. 20 (1908).
*
Învãþãmântul secundar ºi superior: nr. 1 (1898), 10 (1901), nr. 18. (1908), Taxa solvenþilor,
nr. 5 (1901).
*
Învãþãmântul profesional: nr. 4 (1899), nr. 11 (1901), nr. 23 (1908).
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*
Instrucþia militarã în ºcoli, nr. 25 (1909).
*
ªcoalele normale de menaj, nr. 17. (1908).
*
Organizarea ºcoalei superioare de medicinã veterinarã, nr. 29. (1909). Înfiinþarea unei clinici
chirurgicale la Facultatea din Bucureºti, nr. 2 (1898).
*
Cedarea Bibliotecii Statului cãtre Academie, nr. 6 (1901).
*
Organizarea administraþiei Teatrelor, nr. 33 (1910). Comisia Istoricã a României, nr. 32
(1910).
*
Casa de economie a corpului didactic: nr. 14 (1903), nr. 21 (1908), nr. (1910).
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PROGRAME
(în ordine cronologicã)
1887–1899
Programa ºcoalelor primare superioare cu aplicaþii practice de viticulturã
(„Monitorul Oficial“ 3 septembrie 1897, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1864–1901, p. 1181).
Programa studiilor din ºcoalele primare urbane („Monitorul Oficial“ 22
ianuarie 1891, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“, 1864–1901, p. 1184).
Programa studiilor din ºcoalele primare rurale cu 3 diviziuni („Monitorul
Oficial“ 22 ianuarie 1898, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p.
1198). Are orare pentru ºcoalele cu un învãþãtor, cu doi, cu trei ºi instrucþiuni
pentru fiecare orar).
Programa studiilor din ºcoalele profesionale de fete, gradul I („Monitorul
Oficial“ 14 iunie 1898; „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 1232).
Programa de geografie pentru examenele de capacitate, ca specialitate
principalã (citatã de Haret în „Raportul“ din 1903).
Programa ºcoalelor secundare (licee, gimnazii ºi ºcoale secundare de fete
gradul I ºi II) („Monitorul Oficial“ 1 aprilie 1899, „Colecþia legilor
Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 1243).

1901–1904
Programã pentru ºcoalele secundare de fete gradul I, clasa a V-a, secþia
comercialã (Decret regal nr. 2384 din 17 august 1902, „Monitorul Oficial“ 24
ºi 27 august 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 349).
Programe analitice pentru seminarii (Decret regal nr. 2382 din 17 august
1902, „Monitor Oficial“ 1 septembrie 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1901–1904, p. 355).
Programa studiilor din ºcoalele elementare de meserii aplicatã cu începutul
anului ºcolar 1902–1903 („Colecþiunea legilor Instrucþiunii 1901–1904, p. 412).
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Programa studiilor din ºcoalele inferioare de meserii, aplicatã cu începutul
anului ºcolar 1902–1903 („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 413).
Programa de studii a ºcoalelor primare urbane (Decret regal nr. 1851 din
19 mai 1903, „Monitorul Oficial“ 6 iunie 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii 1901–1904, p. 418).
Programa de studii a ºcoalelor primare rurale (Decret regal nr. 1851 din
19 mai 1903, „Monitorul Oficial“ 6 iunie 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 432).
Programa analiticã a ºcoalelor normale de învãþãtori ºi învãþãtoare (Decret regal nr. 1935 din 2 iunie 1903, „Monitorul Oficial“ 7 iunie 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 448).
Programul ºcoalei normale superioare de fete, alcãtuit conform art. 95, 97
ºi 98 din legea învãþãmântului secundar ºi superior („Monitorul Oficial“ 4 iulie
1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 486).
Programa pentru ºcoalele inferioare de agriculturã („Monitorul Oficial“
27 septembrie 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 488).
Programa pentru ºcoalele superioare de comerþ din 16 aprilie 1904 („Monitorul Oficial“ 4 mai 1904).
Programa ºcoalelor elementare de comerþ din 14 mai 1904 („Monitorul
Oficial“ 28 mai 1904).
Programa ºcoalelor elementare de meserii pentru fete, gradul I ºi II din 24
iunie 1904 („Monitorul Oficial“ 29 iunie 1904).
Programa analiticã pentru ºcoalele de adulþi („Monitorul Oficial“ 8
decembrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 423).
Program pentru cursurile comerciale de searã ºi duminica („Monitorul
Oficial“ 9 decembrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 419).
Programa analiticã a Seminariilor din 3 aprilie 1908. („Monitorul Oficial“
10 aprilie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 1244).
Programele examenelor de capacitate pentru profesorii de ºcoale
secundare de bãieþi („Monitorul Oficial“ 3 aprilie 1908, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 1324).
Programul examenelor, de capacitate pentru ºcoale superioare de comerþ
(„Monitorul Oficial“ 3 aprilie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 1329).
Programa ºcoalelor secundare de bãieþi: gimnazii ºi licee (Decretul regal
din 12 august 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 1019).
Programele ºcoalelor secundare de fete (Decret regal nr. 2501 din 29 iulie
1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 1147).
Programa pentru ºcoalele inferioare de meserii pentru fete (gradul I ºi II)
(Decret 2435 din 19 august 1909, „Monitorul Oficial“ 3 septembrie 1909,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 959).
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Program pentru cursul de desen în ºcoalele profesionale de fete (Decret
regal nr. 2435 din 19 august 1909, „Monitorul Oficial“ 3 septembrie 1909,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 907).
Programul examenului de capacitate de profesoare pentru ºcoalele secundare de fete („Monitorul Oficial“ 5 septembrie 1909, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 1330).
Programa ºcoalelor de arte frumoase (Decret nr. 2647 din 26 septembrie
1909, „Monitorul Oficial“ 3 octombrie 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 1297).
Programa analiticã a cursului de piano la Conservatorul de muzicã ºi artã
dramaticã din Bucureºti („Monitorul Oficial“ 30 octombrie 1909, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 1320).
Programa analiticã a practicii în ateliere ºi a studiilor din ºcoala de menaj
externã (Decret regal nr. 3014 din 9 noiembrie 1909, „Monitorul Oficial“ 17
noiembrie 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 981).
Program de învãþãmânt pentru ºcoalele de copii mici (grãdini de copii),
sancþionatã cu Decretul Regal 564 din 15 februarie 1910 („Monitorul Oficial“
20 februarie 1910, „Buletinul Oficial al Ministerului“ nr. 325 din 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 903).
Program pentru ºcoalele comerciale superioare (din 1904) cu modificãrile
de la 24 iulie 1910 („Monitorul Oficial“ 15 august 1910, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 931 ºi 912).
Programa de studii a ºcoalelor primare rurale cu modificãrile decretate la
15 septembrie 1910 („Monitorul Oficial“ 25 septembrie 1910, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 823).
Programa de studii a ºcoalelor primare urbane cu modificãrile decretate
la 15 sepembrie 1910 („Monitorul Oficial“ 25 septembrie 1910, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 842).
Programa analiticã a ºcoalelor normale de învãþãtori ºi învãþãtoare cu
modificãrile decretate la 15 sepembrie 1910 („Monitorul Oficial“ 25 septembrie 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 858).

Dupã cuprins:
ªcoalele de copii mici: nr. 32.
*
ªcoalele primare superioare: nr. 1.
ªcoalele primare urbane: nr. 2, 11, 35.
ªcoalele primare rurale: nr. 3, 12, 34.
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*
ªcoalele normale de învãþãtori: nr. 13, 30.
*
Seminarii (teologice): nr. 8, 21.
*
ªcoalele secundare: nr. 6. 24.
ªcoalele secundare de fete: nr. 25.
*
ªcoalele secundare de fete, secþia comercialã: nr. 7.
ªcoalele superioare de comerþ: nr. 16. 33.
ªcoalele elementare de comerþ: nr. 17.
Cursurile comerciale de searã: nr. 20.
ªcoalele profesionale de fete gr. I: nr. 4.
ªcoalele elementare de meserii pentru fete gr. I ºi II: nr. 18, 26.
Cursul de desen în ºcoalele profesionale: nr. 27.
Practica în ateliere a ºcoalelor de menaj: nr. 31.
ªcoalele inferioare de agriculturã: nr. 15.
ªcoalele elementare de meserii: nr. 9.
ªcoalele inferioare de meserii: nr. 10.
*
ªcoala normalã superioarã de fete: nr. 14.
Examenele de capacitate de geografie: nr. 5.
Examenele de capacitate pentru profesorii de ºcoli secundare: nr. 22.
Examenele de capacitate pentru ºcoalele superioare de comerþ: nr. 23.
Examenele de capacitate pentru profesoare la ºcoalele secundare de fete: 28.
*
ªcoalele de arte frumoase: nr. 29.
Cursul de piano: nr. 30.
ªcoalele de adulþi: nr. 19.
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REGULAMENTE
(în ordine cronologicã)
1897–1899
1. Decret regal nr. 2099 din 29 mai 1897, prin care ziua de 10 mai se instituie ca zi de serbare ºcolarã („Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr.
92 din 1 iunie ºi nr. 93 din 15 iunie 1897, p. 857 ºi 903).
2. Decret regal cu modificarea unui alineat al art. 116 din Regulamentul
ºcoalelor secundare din 31 august 1896 (Citat de Haret în „Raportul“ cãtre
Rege din 1903).
3. Regulament al serviciului registraturii ºi al arhivelor din administraþiunea centralã („Monitorul Oficial“ 10 iulie 1897, „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 98 din 1 septembrie 1897, p. 1046). Refãcut la 23
aprilie 1898 (Vezi „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–901, p. 611, 646).
4. Regulament pentru organizarea ºcoalelor primare superioare cu aplicaþiuni practice de viticulturã („Monitorul Oficial“ 3 septembrie 1897, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“, 1864–1901, p. 633, „Buletinul Oficial al Ministerului“ nr. 104 din 1 decembrie 1897, p. 1319).
5. Regulamentul facultãþilor de litere ºi filosofie la universitãþile din Bucureºti ºi Iaºi („Monitorul Oficial“ 7 septembrie 1897). Refãcut la 24 februarie
1899 (Vezi „Colecþiunea legilor instrucþiunii“ 1864–1901, p. 635, 781).
6. Regulament pentru admiterea elevilor în ºcoalele normale primare ale
statului („Monitorul Oficial“ 18 ianuarie 1898, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 641, „Buletinul Oficial al Ministerului“ nr. 108 din
1 februarie 1898, p. 126).
7. Regulament al Serviciului registraturii ºi al arhivelor din Administraþiunea centralã, 23 aprilie 1898 (Citat de Haret în „Raportul“ din 1903).
8. Decret regal cu modificarea art. 72 din Regulamentul ºcoalelor private,
24 mai 1898 (Citat de Haret în „Raportul“ din 1903).
9. Decretul regal din 24 Mai 1898 cu modificarea art. 118 din Regulamentul ºcoalelor secundare din 1896 (Citat de Haret în „Raportul“ din 1903).
10. Regulament pentru organizarea serviciului Statelor personale ale membrilor corpului didactic ºi al cancelariei Consiliului permanent („Monitorul
Oficial“ 6 iunie 1898, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 658).
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11. Regulamentul ºcoalei de menaj („Monitorul Oficial“ 7 iunie 1898,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 660; „Buletinul Oficial al
Ministerului“ nr. 116 din 1 iunie 1898, p. 294).
12. Regulament pentru administraþiunea interioarã a ºcoalelor primare
rurale („Monitorul Oficial“ 26 iulie 1898, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1861–1901, p. 661).
13. Regulamentul pentru administrarea interioarã a ºcoalelor primare urbane („Monitorul Oficial“ din 30 iulie 1898, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1864–1901, p. 683).
14. Condiþiuni de admitere spre a face cursuri libere la universitãþi 1 august 1898 (Citat de Haret în „Raportul“ din 1903).
15. Regulamentul ºcoalelor secundare („Monitorul Oficial“ 12 august
1898, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 702).
16. Regulamentul pentru funcþionarea bibliotecilor populare („Monitorul Oficial“ 5 septembrie 1898, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 740).
17. Regulamentul de organizare ºi funcþionare a ºcoalei de arhitecturã din
Bucureºti („Monitorul Oficial“ 17 septembrie 1898, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 742).
18. Regulamentul pentru administrarea Fundaþiunii universitare „Carol I“
(„Monitorul Oficial“ 10 octombrie 1898, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1864–1901, p. 745).
19. Decret regal pentru modificarea art. 132, 154, 170, 171 din Regulamentul
pentru aplicarea legii învãþãmântului primar din 1896 („Monitorul Oficial“ 11
octombrie 1898). Alte modificãri: 20 ianuarie 1899 (Vezi ,,Colecþia legilor“, p. 767).
20. Regulamentul pentru comisiunea de judecatã a corpului didactic secundar ºi superior („Monitorul Oficial“ 2 decembrie 1898, „Colecþia legilor
Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 748).
21. Regulamentul pentru numirea profesorilor ºi maeºtrilor secundari
(„Monitorul Oficial“ 15 decembrie 1898, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1864–1901, p. 751).
22. Regulamentul þinerii concursului jocului de oinã între diferite ºcoli, 15
ianuarie 1899 (Citat de Haret în „Raportul cãtre Rege“ din 1903).
23. Decretul regal 10 ianuarie 1898 pentru modificarea Regulamentului de
aplicarea legii învãþãmântului primar din 1896 (Citat de Haret în „Raport“).
24. Decretul regal din 20 ianuarie 1920 pentru modificarea în Regulament
de administraþia interioarã a ºcoalei primare urbane ºi rurale (Citat ibidem).
25. Regulamentul pentru numirea docenþilor, agregaþilor ºi profesorilor
universitari („Monitorul Oficial“ 10 februarie 1899, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 768).
26. Regulament de ordine ºi disciplinã pentru studenþii universitari. („Monitorul Oficial“ 10 februarie 1899, „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 779).
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27. Decretul regal 19 februarie 1899 pentru adãugirea unui articol în
Regulamentul intern al seminariilor (Citat de Haret în „Raportul“ din 1903).
28. Regulamentul facultãþilor de litere ºi filosofie de la universitãþile din
Bucureºti ºi Iaºi (Citat de Haret. Vezi nr. 5 mai sus).
29. Regulament pentru examenele de absolvire a cursului primar (Monitorul Oficial“ 26 februarie 1899, „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1861– 1901, p.
788, „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 133–34 din 15 februarie
1899, p. 1072).
30. Decretul regal din 27 martie 1899 pentru introducerea unor modificãri
în Regulamentul seminariilor (Citat de Haret în „Raport“ din 1903).
31. Regulament pentru Facultatea de teologie din Bucureºti, 6 octombrie
1899 (Citat de Haret, ibidem).
32. Regulamentul învãþãmântului farmaceutic. 12 octombrie 1899 (Citat
ibidem).
34. Decretul regal din 17 mai 1899 pentru modificarea art. 130 din Regulamentul ºcoalelor secundare (Citat ibidem).

1901–1904
35. Regulament pentru înfiinþarea clasei de cânt coral la Conservatorul din
Bucureºti (Decret regal nr. 2093 din 19 mai 1901, „Monitorul Oficial“ 26 mai
1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 89).
36. Regulament pentru înfiinþarea taxelor pentru elevii Conservatorului din
Bucureºti (Decret regal nr. 2948 din 31 iulie 1901, „Monitorul Oficial“ 5 august
1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 92).
37. Decret regal pentru fixarea taxelor studenþilor universitari, prevãzute
de art. 54 din legea învãþãmântului secundar ºi superior (nr. 2984 din 8 august
1901, „Monitorul Oficial“ 11 august 1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
citatã, p. 93).
38. Regulament pentru ºcolile secundare (gimnazii, licee ºi ºcoli secundare
de fete) („Monitorul Oficial“ 26 august 1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“, p. 94).
39. Regulament pentru fixarea vacanþelor în ºcolile primare rurale în
vederea art. 23 din lege („Monitorul Oficial“ 22 septembrie 1901, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 130).
40. Decretul regal din 14 octombrie 1901, prin care clãdirile ºi terenul
fostei herghelii de la Nucet se trec la Ministerul Cultelor, spre a se înfiinþa o
ºcoalã de agriculturã (Citat de Haret în „Raport“).
41. Decret regal pentru introducerea unor modificãri în Regulamentul pentru
numirea profesorilor ºi maeºtrilor secundari ºi art. 40 din legea învãþãmântului
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secundar din 1898 (nr. 3380 din 20 octombrie 1901, „Monitorul Oficial“ 30
octombrie 1901, „Colecþiunea“ citatã, p. 131).
42. Norme pentru funcþionarea cantinelor ºcolare („Buletinul Oficial al
Ministerului“ nr. 190 din noiembrie 1901, p. 2590, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 132).
43. Condiþiunile dupã care se va þine concursul de cãrþi didactice pentru
cursul primar 25 noiembrie 1901 (Citat de Haret în „Raportul“ din 1903).
44. Regulamentul seminariilor (Decret regal nr. 3863 din 14 decembrie
1901, „Monitorul Oficial“ 19 decembrie 1901. „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 135).
45. Regulament pentru Facultatea de teologie din Bucureºti (Decret regal
nr. 3865 din 14 decembrie 1901, „Monitorul Oficial“ 19 decembrie 1901, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 145).
46. Decret regal pentru introducerea unor modificãri în regulamentul
pentru numirea docenþilor, agregaþilor ºi profesorilor universitari (Nr. 273 din
22 ianuarie 1902, „Monitorul Oficial“ 9 februarie 1902, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ citatã p. 149).
47. Decretul regal din 29 ianuarie 1902, relativ la alcãtuirea pe viitor a
bugetului ºcoalelor ºi bisericilor române din strãinãtate (Citat de Haret în „Raportul“ din 1903).
48. Regulament pentru aplicarea legii Casei Sf. Biserici autocefale ortodoxe române (Decret regal nr. 1220 din 29 martie 1902, „Monitorul Oficial“ 27
aprilie 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 154).
49. Regulament pentru înaintarea pe loc a învãþãtorilor ºi învãþãtoarelor
(Decret Regal nr. 1501 din 25 aprilie 1902, Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
citatã, p. 168, „Buletinul Oficial al ministerului“ nr. 198 din 1 mai 1902, p. 2840).
50. Regulament pentru examenele de învãþãmânt primar ale copiilor
pregãtiþi în familie sau în institute private, recunoscute de stat (Decret regal nr.
1560 din 7 mai 1902, „Monitorul Oficial“ din 9 mai 1902, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ citatã, p. 171).
51. Decret regal pentru modificarea art. 117 din Regulamentul ºcolii
secundare, 30 mai 1902 (Citat de Haret în „Raportul“ din 1903).
52. Regulament pentru sanatoriul din Predeal („Monitorul Oficial“ 14
iunie 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 174).
53. Regulament privitor la modalitatea aprobãrii cãrþilor didactice pentru
învãþãmântul secundar (Decret regal nr. 2289 din 16 iulie 1902, „Monitorul
Oficial“ 26 iulie 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ citatã, p. 177).
54. Regulament pentru concursuri de muzicã coralã între elevii ºi elevele
ºcoalelor secundare din þarã (Decret regal nr. 2360 din 12 august 1902, „Monitorul Oficial“ 17 august 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p.
179, Vezi ºi „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 236 din 1
noiembrie 1904, p. 4667).
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55. Regulamentul pentru secþia superioarã a ºcoalei profesionale de fete de
gradul al II-lea din Bucureºti (Decret regal nr. 2361 din 12 august 1902, „Monitorul Oficial“ 17 august 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904,
p. 180).
56. Regulamentul ºcoalelor profesionale de fete de gradul I (Decret regal
nr. 2362, din 12 august 1902, „Monitorul Oficial“ 18 august 1902, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 181).
57. Regulamentul pentru ºcoala de menaj de pe lângã azilul „ElenaDoamna“ (Decret regal nr. 3267 din 18 decembrie 1902, „Monitorul Oficial“
25 decembrie 1902, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 206).
58. Decretul regal din 28 ianuarie 1903, pentru modificarea art. 89 ºi 99
din Regulamentul ºcoalelor secundare (Citat de Haret în „Raportul“ cãtre Rege
din 1903).
59. Decretul regal din 28 ianuarie 1903, pentru modificarea art. 11 din
Regulamentul facultãþilor de medicinã (Citat ibidem).
60. Decretul regal din 8 februarie 1903, pentru modificarea art. 38 din
Regulamentul seminariilor (Citat ibidem).
61. Regulamentul pentru ordinea interioarã ºi întreþinerea clãdirii palatului Facultãþii de medicinã din Bucureºti (Decret regal nr. 480 din 7 februarie
1903, „Monitorul Oficial“ 11 februarie 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1901–1904, p. 208).
62. Regulament pentru punerea în aplicare a legii asupra Casei de
economie, credit ºi ajutor a corpului didactic (Decret regal nr. 696 din 22 februarie 1903, „Monitorul Oficial“ 8 martie 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii 1901–1904, p. 210).
63. Decretul regal nr. 1099 din 15 martie 1903, pentru introducerea unor
modificãri în regulamentul ºcoalelor secundare („Monitorul Oficial“ 18 martie
1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901, p. 212).
64. Regulament pentru ºcoalele superioare de comerþ (Decret regal nr.
1403, din 1 aprilie 1903, „Monitorul Oficial 19 aprilie 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 223).
65. Regulament de aplicarea legii din 9 iulie 1901 pentru învãþãmântul
agricol (Decret regal nr. 1537 din 16 aprilie 1903, „Monitorul Oficial“ 29 aprilie 1903. „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 246).
66. Regulament pentru perceperea în folosul casei de economie, credit ºi
ajutor a corpului didactic a taxei de 5% asupra cãrþilor didactice (Decret regal
nr. 1929 din 31 mai 1903 „Monitorul Oficial“ 3 iunie 1903, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 260, „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiei“
nr. 227 de la 1 mai 1904, p. 4128).
67. Regulamentul ºcoalei de menaj extern din Capitalã (Decret regal nr.
2485 din 25 iulie 1903, „Monitorul Oficial“ 1 august 1903, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 268).
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68. Regulament pentru administrarea orfelinatului corpului didactic de la
Bistriþa, jud. Vâlcea (Decret regal nr. 2490 din 25 iulie 1903, „Monitorul Oficial“ 2 august 1903, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 272).
69. Regulament pentru ºcoala de menaj „Principesa Maria“ (Decret regal
nr. 2491 din 25 iulie 1903, „Monitorul Oficial“ 14 august 1903, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1901–1903, p. 275).
70. Regulament pentru internatele liceelor ºi ale ºcoalelor secundare de
fete (Decret regal nr. 2557 din 1903, „Monitorul Oficial“ 26 august 1903,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 278).
71. Regulament pentru numirea profesorilor ºi maeºtrilor secundari ºi
asupra art. 45 din lege („Monitorul Oficial“ 15 decembrie 1903, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1907–1904, p. 282). Cu toate modificãrile ce i s-a adus
pânã la finele anului 1903.
72. Regulament pentru administraþia interioarã a ºcoalelor normale de
învãþãtori ºi învãþãtoare din 23 martie 1904 („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
din 1910, p. 86).
73. Regulamentul din 16 aprilie 1904 pentru administraþia interioarã a
ºcoalelor primare rurale („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ din 1910, p. 239).
74. Regulamentul din 28 mai 1904 pentru ºcoalele de adulþi („Colecþia
legilor Instrucþiunii“ din 1910, p. 291).
74. bis. Regulament pentru numirea cu titlu provizoriu a învãþãtorilor
ajutori („Buletinul Oficial al ministerului“, nr. 230 din 15 iunie 1904, p. 4390).
75. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul ºcoalei de menaj externã din Bucureºti, nr. 2312 din 22 iulie 1904. („Monitorul
Oficial“ 22 iulie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 67).
76. Decretul regal nr. 2346, din 23 iulie 1904, pentru modificarea unui
articol din Regulamentul ºcoalelor secundare. („Monitorul Oficial“ 27 iulie
1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 68).
77. Regulament pentru organizarea seminarului musulman din Dobrogea
(Decret regal nr. 2426 din 30 iulie 1904, „Monitorul Oficial“ 17 august 1904,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 68).
78. Regulament pentru ºcoalele elementare de comerþ (Decret regal nr.
2425 din 30 iulie 1904, „Monitorul Oficial“, 20 august 1904, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 72).
79. Regulament pentru cursurile comerciale de searã ºi duminicã (Decret
regal nr. 2424 din 30 iulie 1904, „Monitorul Oficial“ 20 august 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1906, p. 93).
80. Decretul regal nr. 2427, din 8 august 1904, pentru introducerea unor
modificãri în Regulamentul ºcoalelor secundare („Monitorul Oficial“ 11 august
1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 71).
81. Regulament de organizare a ºcoalelor practice de agriculturã, înfiinþate de Institutul „N. Sofian“ din Botoºani (Decret regal nr. 2430 din 10 august
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1904, „Monitorul Oficial“ 20 august 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1904–1906, p. 94).
82. Lipsã.
83. Decretul regal nr. 2647, din 9 octombrie 1904, pentru introducerea
unor modificãri în Regulamentul facultãþilor de medicinã („Monitorul Oficial“
24 octombrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. III).
84. Decretul regal nr. 2764, din 30 octombrie 1904, pentru modificarea
unor articole din Regulamentul pentru taxele studenþilor universitari („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 111).
85. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul de aplicare
a legii asupra învãþãmântului agricol nr. 2789, din 6 noiembrie 1904 („Monitorul
Oficial“ 14 noiembrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 111).
86. Decret regal pentru introducerea unor modificãri în Regulamentul
seminariilor nr. 3102 din 3 decembrie 1904 („Monitorul Oficial“ 8 decembrie
1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 112).
87. Regulamentul facultãþilor de drept din Bucureºti ºi Iaºi (Decret regal nr.
3103 din 3 decembrie 1904, „Monitorul Oficial“ din 8 decembrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 113).
88. Decretul regal nr. 3120 pentru modificarea mai multor articole din
Regulamentul de aplicaþie al legii Casei Bisericii („Monitorul Oficial“ 8
decembrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 116).
89. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul pentru
jurnalul bisericesc nr. 3140 din 9 decembrie 1904 („Monitorul Oficial“ 14
decembrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 118).
90. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul pentru
împãrþirea ajutoarelor de mile nr. 3142 din 9 decembrie 1904 („Monitorul Oficial“
14 decembrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 118).
91. Decretul regal din 18 decembrie 1904 pentru modificarea unor articole
din Regulamentul internatelor ºcoalelor secundare („Monitorul Oficial“ 28
decembrie 1904, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1906, p. 119).

1907–1910
92. Decretul regal din nr. 2355 din 12 mai 1907, pentru modificarea a 2
articole din Regulamentul Casei de economie a corpului didactic („Monitorul
Oficial“ 16 mai 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 805).
93. Jurnalul Consiliului de miniºtri, din 18 mai 1907, pentru modificarea
unor articole din Regulamentul ºcoalelor secundare („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 562).
94. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul pentru
administrarea interioarã a ºcoalelor primare urbane nr. 2436 din 19 mai 1907
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(„Monitorul Oficial“ 23 mai 1907, „Colecþiunea legiilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 188).
95. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul pentru
aplicarea legii clerului mirean nr. 2469 din 25 mai 1907 („Monitorul Oficial“
din 5 iunie 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 757. Vezi ºi
p. 758 din ,,Colecþiune“).
96. Regulament pentru primirea vizitatorilor în sfintele mãnãstiri (Decret regal
nr. 2470 din 25 mai 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 790).
97. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul pentru
disciplina studenþilor universitari nr. 2713 din 21 iunie 1907 („Monitorul Oficial“ 26 iunie 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 559).
98. Regulament pentru funcþionarea muzeului „Aman“ (Decret Regal nr.
2870 din 3 iulie 1907, „Monitorul Oficial“ 10 iulie 1907, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 583).
99. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul Casei
de economie a Corpului didactic nr. 3282 din 13 august 1907 (Monitorul Oficial din 21 august 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 805).
100. Jurnalul Consiliului de miniºtri pentru introducerea unor modificãri
în Regulamentul pentru numirea profesorilor ºi maeºtrilor secundari nr. 1185
din 20 august 1907 („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 557).
101. Jurnalul Consiliului de miniºtri pentru modificãri în Regulamentul
pentru internatele ºcoalelor secundare nr. 1186 din 20 august 1907 („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 558 ºi p. 562).
102. Jurnalul Consiliului de miniºtri pentru modificãri în Regulamentul
seminariilor nr. 1180 din 20 august 1907 („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 574 ºi p. 577).
103. Regulamentul secþiei superioare a ºcoalei profesionale „A. F. Robescu“.
(Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 1181 din 20 august 1907, „Monitorul Oficial“
nr. 121 august (?) 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 486).
104. Jurnalul Consiliului de miniºtri pentru introducerea unor modificãri în
Regulamentul ºcolilor profesionale de gradul I nr. 118 din 20 august 1907
(„Monitorul Oficial“ 31 august 1907; „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 376).
105. Jurnalul Consiliului de miniºtri pentru modificãri în Regulamentul
ªcolii superioare de comerþ nr. 1189 din 20 august 1907 („Monitorul Oficial“
31 august 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906– 1910, p. 378).
106. Jurnalul Consiliului de miniºtri pentru introducerea unor modificãri
în Regulamentul ºcolii elementare de comerþ nr. 1190 din 20 august 1907
(Monitorul Oficial“ 31 august 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 379).
107. Jurnalul Consiliului de miniºtri pentru instrucþia militarã nr. 1192 din
23 august 1907 („Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 558).
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108. Jurnalul Consiliului de miniºtri pentru Introducerea unor modificãri
în Regulamentul pentru administraþia interioarã a ºcoalelor normale nr. 1248
bis din 27 august 1907 („Monitorul Oficial“ 7 septembrie 1907, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 181).
109. Regulament pentru serbarea de muzicã coralã a claselor ºcoalelor secundare (Jurnalul Consiliului de miniºtri nr. 1310 din 16 septembrie 1907,
„Monitorul Oficial“ 16 septembrie 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 722).
110. Regulamentul Conservatoarelor de muzicã ºi artã dramaticã (Decret
regal nr. 3692 din 30 octombrie 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 724).
111. Regulament pentru aprobarea cãrþilor didactice de curs secundar
(„Monitorul Oficial“ 17 noiembrie 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 623).
112. Regulament pentru numirea profesorilor ºi maeºtrilor la ºcoalele de
comerþ (Decret regal nr. 3885 din 22 noiembrie 1907, „Monitorul Oficial“ 29
noiembrie 1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 541).
113. Decret regal pentru modificãri în Regulamentul ºcolii de menaj nr.
4065 din 14 decembrie 1907 („Monitorul Oficial“ 15 decembrie 1907,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 376).
114. Decret regal pentru modificãri în Regulamentul ºcoalelor elementare
de meserii nr. 4095 din 18 decembrie 1907 („Monitorul Oficial“ 23 decembrie
1907, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 373).
115. Decret regal pentru modificarea art. 142 din Regulamentul pentru
aplicarea legii învãþãmântului primar nr. 9 din 11 ianuarie 1908 („Monitorul
Oficial“ 17 ianuarie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 167).
116. Decret regal pentru modificarea art. 74 ºi 75 din Regulamentul pentru
aplicarea legii învãþãmântului agricol nr. 29 ianuarie 1908 („Monitorul Oficial“
2 februarie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 373).
117. Decret regal pentru modificarea art. 17, 67, 68 ºi 71 din Regulamentul
ºcoalelor elementare de meserii nr. 361 din 12 februarie 1908 („Monitorul Oficial“
16 februarie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ pe anii 1906–1910, p. 374).
118. Decret regal pentru modificarea art. 17, 34, 51, 71, 212 din Regulamentul ºcoalelor profesionale de fete gradul I nr. 448 din 19 februarie 1908
(„Monitorul Oficial“ 21 februarie 1908; „Colecþiunea legiilor Instrucþiunii“
1906–1908, p. 374).
119. Decret regal pentru modificarea dispoziþiilor din Regulamentul ºcolilor secundare, privitoare la examenele particulare nr. 915 din 29 martie 1908 („Monitorul
Oficial“ 30 martie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 564).
120. Decret regal pentru modificarea art. 6 din Regulamentul de ordine ºi
disciplinã a studenþilor universitari nr. 987 din 31 martie 1908 („Monitorul
Oficial“ 3 aprilie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 560).

+Opere_vol_III_final.qxd

11/22/2009

10:54 AM

Page 111

Legi, regulamente, programe / 111

121. Decret regal pentru modificarea art. 2, 7, 9 din Regulamentul taxelor
plãtite de studenþii universitari nr. 1102 din 4 aprilie 1908 („Monitorul Oficial“
7 aprilie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 560).
122. Regulament pentru organizarea ºcoalelor de arte frumoase (Decret
regal nr. 1288 din 19 aprilie 1908, „Monitorul Oficial“ 25 aprilie 1908, „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 742).
123. Decret regal pentru modificarea mai multor articole din Regulamentul
pentru numirea învãþãtorilor-ajutori nr. 1352 din 26 aprilie 1908 („Monitorul
Oficial“ 29 aprilie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 203,
„Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 282 din 1908).
124. Regulamentul ºcoalei de gospodãrie „Principesa Maria“ (Decret
regal nr. 1382 din 29 aprilie 1908, „Monitorul Oficial“ 6 mai 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 456).
125. Decret regal pentru modificarea art. 5 ºi 10 din Regulamentul ºcoalelor de adulþi nr. 1636 din 17 mai 1908 („Monitorul Oficial“ 20 mai 1908,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ pe 1906–1910, p. 201).
126. Regulament pentru punerea în aplicare a legii pentru lumânãrile de
cearã (Decret regal nr. 1631 din 17 mai 1908, „Monitorul Oficial“ 20 mai 1908,
„Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 801).
127. Decret regal pentru modificarea art. 13–199 din Regulamentul pentru
aplicarea legii învãþãmântului primar nr. 1670 din 20 mai 1908 („Monitorul
Oficial“ 25 mai 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 167).
128. Decret regal pentru modificarea mai multor articole din Regulamentul
ºcoalelor normale nr. 1674 din 20 mai 1908 („Monitorul Oficial“ 27 mai 1908,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 184).
129. Decret regal pentru modificarea art. 6 ºi 8 din Regulamentul ºcoalelor
normale nr. 1702 din 20 mai 1908 („Monitorul Oficial“, 4 iunie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 185).
130. Decret regal pentru modificarea art. 36–43 din Regulamentul seminariilor nr. 1727 din 28 mai 1908 („Monitorul Oficial“ 1 iunie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 575).
130 bis. Regulamentul din 28 mai 1900 pentru numirea maestrelor în
învãþãmântul meseriilor la ºcoalele profesionale de gradul I ºi II de fete, afarã
de atelierele de aplicaþie („Monitorul Oficial“ 4 iunie 1908, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1912, Învãþãmânt profesional ºi particular, p. 175).
131. Decret regal pentru modificarea mai multor articole din Regulamentul
pentru administrarea interioarã a ºcoalelor primare urbane nr. 1751 din 30 mai
1908 („Monitorul Oficial“ 8 iunie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 190).
132. Decret regal pentru modificarea Regulamentului pentru pantahuze nr.
2022 din 26 iunie 1908 („Monitorul Oficial“ 1 iulie 1908, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1908, p. 758).
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133. Decret regal pentru modificarea art. 11 din Regulamentul pentru autoritatea sinodalã nr. 2301 din 19 iulie 1908 („Monitorul Oficial“ 27 iulie 1908,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 763).
134. Decret regal pentru modificarea art. 22 ºi 23 din Regulamentul conservatoarelor de muzicã nr. 2474 din 7 august 1908 („Monitorul Oficial“ 12
august 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 581.)
135. Regulamentul Facultãþii de litere din Bucureºti (Decret regal nr. 2500
din 12 august 1908, „Monitorul Oficial“ 22 august 1908, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 629).
136. Regulament pentru comisiile disciplinare ale corpului didactic primar
(Decret regal nr. 2648 din 9 septembrie 1908, „Monitorul Oficial“ 16 septembrie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“, 1906–1910, p. 367, „Buletinul Oficial al Ministerului“, nr. 291 din 1908).
137. Decret regal pentru modificarea art. 193 din Regulamentul pentru aplicarea legii învãþãmânt primar nr. 2646 din 9 septembrie 1908 („Monitorul Oficial“ 13 septembrie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ pe 1906–1910, p. 176).
138. Decret regal pentru modificarea art. 112 din Regulamentul pentru
administrarea interioarã a ºcoalelor primare rurale nr. 2647 din 9 septembrie
1908 („Monitorul Oficial“ 13 septembrie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 177).
139. Decret regal pentru modificarea art. 7 ºi 11 din Regulamentul Conservatoarelor de muzicã nr. 2670 din 12 septembrie 1908 („Monitorul Oficial“ 17
septembrie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ pe 1906–1910, p. 581).
140. Decret regal pentru modificarea art. 9, 10, 11 din Regulamentul pentru
înaintarea pe loc a învãþãtorilor nr. 2690 din 15 septembrie 1908 („Monitorul
Oficial“ 25 septembrie 1908; „Colecþiunea legilor Instrucþiunii 1906–1910, p. 202).
141. Regulamentul facultãþii de filosofie ºi litere din Iaºi (Decret regal nr.
3301 din 5 decembrie 1908, „Monitorul Oficial“ 9 decembrie 1908,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1908, p. 635).
142. Decret regal pentru modificarea mai multor articole din Regulamentul
ºcoalelor superioare de comerþ nr. 3336 din 10 decembrie 1908 („Monitorul
Oficial“ 30 decembrie 1908, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910,
p. 396).
142. bis. Regulament pentru funcþionarea caselor de economie ºcolarã
(„Buletinul Oficial al ministerului“ nr. 300 din 1909).
143. Regulamentul Facultãþii de drept din Bucureºti (Decret regal nr. 394,
din 6 februarie 1909, publicat în „Monitorul Oficial“ 11 februarie 1909 ºi 15
februarie 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1896–1910, p. 641).
144. Decret regal pentru modificarea Regulamentului pentru certificatele
rabinilor nr. 658 din 26 februarie 1909 („Monitorul Oficial“ 6 martie 1909,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 758).
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145. Regulamentul Facultãþii de teologie din Bucureºti (Decret regal nr.
964 din 18 martie 1905, „Monitorul Oficial“ 24 martie 1909, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 626).
146. Decret regal pentru modicarea unor articole din Regulamentul ºcoalelor normale nr. 1168 din 1 aprilie 1909 („Monitorul Oficial“ 7 aprilie 1909,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 185).
147. Decrete regale pentru modificarea unor articole din Regulamentul expoziþiei oficiale a artiºtilor în viaþã nr. 1479 din 17 aprilie 1909 ºi nr. 2047 din
23 iunie 1909 („Monitorul Oficial“ 28 aprilie ºi 26 iunie 1909, „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“, 1906–1910, p. 750).
148. Regulamentul Facultãþii de drept din Iaºi (Decret regal nr. 1737 din
19 mai 1909, „Monitorul Oficial“ 27 mai 1909, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 645).
149. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul ºcoalelor profesionale de fete nr. 1751 din 20 mai 1901 („Monitorul Oficial“ 21
iunie 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“, 1906–1910, p. 381).
150. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul de administrarea interioarã a ºcoalelor primare urbane nr. 1813 din 27 mai 1909
(„Monitorul Oficial“ 29 mai 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910,
p. 177).
151. Regulament, pentru alegerea membrilor consistoriului superior bisericesc (Decret regal nr. 1825 din 29 mai 1909, „Monitorul Oficial“ 3 iunie 1909,
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii 1906–1910, p. 791).
152. Decret regal pentru modificarea Regulamentului ºcoalelor superioare
de meserii nr. 1870 din 2 iunie 1909 („Monitorul Oficial“ 13 iunie 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ pe 1906–1910, p. 375).
153. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul pentru aplicarea legii învãþãmântului primar nr. 1877 din 2 iunie 1909.
(„Monitorul Oficial“ 20 iunie 1909; „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 178). Vezi ºi „Monitorul Oficial“ 24 iunie 1909.
154. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul ºcoalelor normale nr. 2029 din 20 iunie 1909 („Monitorul Oficial“ din 25 iunie
1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 187).
155. Decret regal pentru modificãri în Regulamentul de perceperea taxelor
studenþilor universitari nr. 2366 din 4 august 1909 („Monitorul Oficial“ din 25
august 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 561).
156. Regulamentul ºcoalei de medicinã veterinarã (Decret regal nr. 2147
din 8 august 1909, „Monitorul Oficial“ 4 septembrie 1909, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 649).
157. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul ºcoalelor secundare nr. 2482 din 31 august 1909 („Monitorul Oficial“ 1 septembrie
1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 572).
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158. Regulamentul pentru muzeul Aman (Decret regal nr. 2619 din 21 septembrie 1909, „Monitorul Oficial“ 26 septembrie 1909, „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 753).
159. Regulament pentru administrarea interioarã a ºcoalelor de arte frumoase (Decret regal nr. 2647 din 26 septembrie 1909, „Monitorul Oficial“ 3
octombrie 1909, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 744).
159 bis. Regulament pentru administraþia interioarã a ºcoalelor de copii
mici („Buletinul Oficial al Ministerului“ nr. 342 din 1910).
160. Regulamentul interior al Consistoriului superior bisericesc (Decret
regal nr. 500 din 10 februarie 1910, „Monitorul Oficial“ 21 februarie 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 796).
161. Decret regal pentru modificarea art. 204–207 din Regulamentul legii
învãþãmântului primar ºi normal-primar nr. 712 din 24 februarie 1910
(„Monitorul Oficial“ 28 februarie 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 176).
162. Regulament pentru organizarea învãþãmântului militar în ºcoalele
normale de învãþãtori (Decret regal nr. 711 din 24 februarie 1910, „Monitorul
Oficial“, 2 martie 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ pe 1906–1910, p.
369).
163. Decret regal pentru modificarea art. 74 ºi 81 din Regulamentul de administraþiune interioarã a ºcoalelor primare urbane. nr. 863 din 8 martie 1910.
(„Monitorul Oficial“ 14 martie 1910; „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 201).
164. Decret regal pentru modificarea art. 7 din Regulamentul pentru
înaintare pe loc a învãþãtorilor. nr. 1454 din 12 aprilie 1910, („Monitorul Oficial“ 17 Aprile 1910; „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ pe 1906–1910, p. 203).
165. Decret pentru modificarea unor articole din Regulamentul de administraþie interioarã a ºcoalelor normale nr. 1608 din 30 aprilie 1910 („Monitorul
Oficial“ 4 mai 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 187).
166. Decret regal pentru modificarea unor articole din Regulamentul de administraþie interioarã a ºcoalelor normale. nr. 1608 din 30 aprilie 1910 („Monitorul Oficial“ 4 mai 1910; „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 187).
167. Decret regal pentru introducerea unui articol în Regulamentul ºcoalelor secundare nr. 1760 din 12 mai 1910 („Monitorul Oficial“ 18 mai 1910;
„Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 573).
168. Regulament pentru numirea profesorilor de ºtiinþe religioase de la
seminariile teologice (Decret regal nr. 2457 din 17 iulie 1910, „Monitorul
Oficial“ 5 august 1910, „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 616).
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Dupã cuprins:
Registratura ºi ordinea ministerului: nr. 3, 7.
Statele personale ale corpului didactic: nr. 10.
*
Casa Bisericii ortodoxe: nr. 48, 88.
Regulament pentru jurnalul bisericesc.: nr. 89.
Aplicarea legii clerului mirean: nr. 95.
Primirea vizitatorilor în mãnãstiri: nr. 96.
Lumânãrile de cearã: nr. 126.
Regulamentul pentru pantahuze: nr. 132.
Regulamentul pentru autoritatea sinodalã: nr. 133.
Certificatele rabinilor: nr. 144.
Alegerea Consistoriului Superior: nr. 151.
Regulamentul interior al Consistoriului superior: nr. 160.
Împãrþirea ajutoarelor de milã: nr. 90.
Seminariul musulman: nr. 77.
Administraþia interioarã a Seminariilor: nr. 27, 30, 44, 60. 86, 102, 130.
Numirea profesorilor de ºtiinþe religioase: nr. 167.
*
Aplicarea legii învãþãmântului primar: nr. 19, 23, 115,127, 137, 153, 161.
Administrarea interioarã a ºcolilor primare rurale: nr. 12, 24, 73, 138.
Administrarea interioarã a ºcolilor primare urbane: nr. 13, 24, 94, 131, 150, 163.
Vacanþele în ºcoalele rurale: nr. 39.
Examenul de absolvire: nr. 29.
Cãrþile didactice: nr. 43.
Comisiile disciplinare pentru corpul didactic primar: nr. 136.
Înaintarea pe loc a învãþãtorilor: nr. 49. 140, 164.
Numirea învãþãtorilor-ajutori: nr. 123.
ªcoalele de adulþi: nr. 74, 125.
ªcoale primare superioare viticole: nr. 4.
Cantinele ºcolare: nr. 42.
Bibliotecile populare: nr. 16.
*
Administraþia interioarã a ºcoalelor normale: nr. 72, 108, 128, 129, 146. 154. 165.
*
Admiterea elevilor: nr. 6.
*
ªcoalele secundare: nr. 2, 9, 15, 76, 34, 38, 51, 58, 63, 80, 93, 157, 166.
Numirea profesorilor: nr. 21, 41, 71, 100.
Comisiunea de judecatã a profesorilor: nr. 20.
Concurs de muzicã coralã: nr. 54, 109.
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Cãrþile didactice: nr. 53, 111.
Internatele liceelor ºi ºcoalelor de fete: nr. 70, 91, 101.
Instrucþia militarã: nr. 107.
Învãþãmântul militar: nr. 162.
Educaþia patrioticã. Serbãrile ºcolare: nr. 1.
Casa de economie, credit ºi ajutor: nr. 62, 66, 92. 99.
*
ªcoalele elementare de meserii: nr. 114, 117.
ªcoalele superioare de meserii: nr. 152.
ªcoalele de agriculturã: nr. 40.
Aplicarea legii învãþãmântului agricol: nr. 65, 85, 116,
ªcoale practice de agriculturã: nr. 81.
ªcoalele profesionale de fete gradul II: nr. 55.
ªcoalele profesionale de fete gradul I: nr. 56, 104, 118,
ªcoala profesionalã A. F. Robescu: nr. 103.
ªcoalele profesionale de fete: nr. 149.
ªcoalele de menaj: nr. 11, 57, 67, 69, 95, 113.
ªcoala de gospodãrie „Principesa Maria“: nr. 124.
ªcoalele superioare de comerþ: nr. 64, 105. 142.
ªcoalele elementare de comerþ: nr. 78, 106.
Cursuri comerciale de searã: nr. 79.
Numirea profesiorilor la ºcoalele de comerþ: nr. 112.
*
Sanatoriul de la Predeal: nr. 52.
Orfelinatul Corpului didactic: nr. 68.
*
Concursul de oinã: nr. 22.
Cursuri libere la universitate: nr. 14.
Numirea profesorilor etc.: nr. 25, 46.
Ordinea ºi disciplina studenþilor: nr. 26, 97, 120.
Taxele studenþilor: nr. 37, 84, 121, 155.
Facultatea de teologie: nr. 31, 45, 145.
Învãþãmântul farmaceutic: nr. 32.
Facultãþile de medicinã: nr. 33, 59, 61, 83.
Facultãþile de drept: nr. 87, 143, 148.
Fundaþia universitarã „Carol I“: nr. 18.
Facultãþile de litere: nr. 5, 28, 135, 141.
ªcoala de medicinã veterinarã: nr. 156.
Muzeul Aman: nr. 98, 158.
Conservatorul din Bucureºti: nr. 35.
Taxele elevilor din conservator: nr. 36.
Conservatoarele de muzicã ºi artã dramaticã: nr. 110, 134, 139.
ªcoala de arhitecturã: nr. 17.
ªcoalele de arte frumoase: nr. 122, 159.
Expoziþia artiºtilor în viaþã: nr. 147.
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*
ªcoalele private: nr. 8, 50.
Examenele elevilor pregãtiþi în particular: nr. 119.
*
ªcoalele ºi bisericile române din strãinãtate: nr. 47.
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Lege asupra învãþãmântului secundar ºi superior din
23 martie 1898, cu modificãrile introduse prin legea
promulgatã cu decretul regal nr. 2.727 din 9 iulie 1901
Sancþionatã prin decretul regal nr. 3.079 din 19 august 1901. (Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 116 din 25 august 1901.)

Capitolul I. – Dispoziþiuni generale
Art. 1. – Învãþãmântul secundar se dã: pentru bãieþi în gimnazii ºi licee;
pentru fete în ºcoalele secundare de fete de gradul I ºi II.
Învãþãmântul superior se dã în universitãþi ºi în institutele alipite pe lângã
universitãþi.
Art. 2. – Instrucþiunea secundarã ºi superioarã este gratuitã pentru fiii de
români.
Fiii de strãini pot fi primiþi în ºcoalele de diverse grade de învãþãmânt, dacã
vor fi locuri disponibile, dupã ce se vor satisface cererile fiilor de români. Ei vor
plãti atunci o taxã, care se va fixa prin regulamente pentru fiecare ºcoalã, ºi care
se va vãrsa la Casa ªcoalelor. ministerul poate dispensa, în parte sau în total, de
plata acestei taxe pe ºcolarii merituoºi ºi sãraci.

Capitolul II. – Învãþãmântul secundar
Secþiunea I. – Organizare
Art. 3. – Liceele au opt clase, fiecare de câte un an.
În primele patru clase, obiectele de studiu sunt: religia; limbile românã,
latinã, francezã ºi germanã; istoria universalã ºi istoria þãrii; geografia generalã
ºi geografia þãrii; matematicile raþionate elementare, cu aplicaþiuni la arpentagiu, nivelare, drenage, irigaþiuni ºi cu noþiuni de contabilitate; elemente de fizicã, chimie, ºtiinþe naturale, cosmografie, noþiuni de igienã; noþiuni de drept
uzual ºi instrucþiune civicã; caligrafie, desen, muzicã vocalã, gimnasticã. Aceste
obiecte vor fi predate în aºa mod, încât sã formeze un ciclu complet de cunotinþe. Ele sunt obligatoare pentru toþi ºcolarii primelor patru clase.
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În ultimele patru clase, urmãtoarele obiecte de studiu sunt obligatoare pentru toþi ºcolarii: religia; limbile românã, francezã ºi germanã; istoria universalã
ºi istoria þãrii; noþiuni de psihologie, de logicã, de economia politicã, drept uzual
ºi instrucþiune civicã; muzica vocalã ºi gimnastica.
Afarã de acestea, ºcolarii, care se destinã studiilor clasice ºi care vor forma
secþiunea clasicã, vor mai urma obiectele urmãtoare: limbile latinã ºi elenã;
repetiþiuni de matematice, de ºtiinþe fizice ºi naturale, ºi desenul; iar cei care vor
forma secþiunea realã, obiectele urmãtoare: una din limbile italianã sau englezã;
geografia; matematicile raþionale (algebra ºi trigonometria planã ºi sfericã, cu
complemente ºi cu teoria generalã a ecuaþiunilor cu o necunoscutã; aplicaþiuni la
topografie, nivelare, drenage, irigaþiuni, elemente de geometrie analiticã cu douã
dimensiuni; noþiuni de mecanicã raþionalã ºi de tehnologie; noþiuni de geometrie
descriptivã; fizicã, chimie, cosmografie, ºtiinþe naturale, igienã, desen liniar).
ªcolarii din secþiunea clasicã vor putea înlocui studiul limbii elene prin
studiul fizicei, chimiei, ºtiinþelor naturale, igienei ºi geografiei, urmând aceste
cursuri în comun cu elevii din secþiunea realã.
Art. 4. – Gimnaziile au patru clase, fiecare de câte un an: Programa lor de
studiu este identicã cu a celor patru clase inferioare ale liceelor.
Art. 5. – Obiectele de studiu în ºcoalele secundare de fete de gradul I sunt:
religiunea; limbile românã, francezã, germanã; geografia generalã ºi geografia
þãrii; istoria generalã ºi istoria þãrii; aritmetica ºi geometria elementarã raþionate,
cu aplicaþiuni practice ºi noþiuni de contabilitate; elemente de cosmografie; elemente de ºtiinþe naturale, de fizicã ºi de chimie; noþiuni de pedagogie, de igienã,
de medicinã ºi de farmacie domesticã, mai ales în vederea creºterii ºi îngrijirii
copiilor; economia domesticã lucrul de mânã, caligrafia ºi desenul, muzica
vocalã ºi gimnastica.
Durata studiilor în ºcoalele secundare de fete de gradul I va fi de cinci ani.
Anul al cincilea va fi în special consacrat studiilor necesare femeii.
Art. 6. – ªcoalele secundare de fete de gradul II au menirea de a da o culturã
generalã mai înaltã decât ºcoalele de gradul I. În acest scop, se vor dezvolta ºi
completa în aceste ºcoli studiile din ºcoalele de gradul I, adãugându-se noþiuni
de psihologie, logicã, economie politicã, drept uzual ºi instrucþiune civicã,
precum ºi una din limbile latinã, italianã sau englezã.
Durata studiilor în ºcoalele secundare de gradul II va fi de patru ani. În ele se
vor primi prin concurs absolventele primelor patru clase ale ºcoalelor de gradul I.
Elevele, care vor absolvi cursul acestor ºcoli, urmând studiul limbii latine,
vor obþine un certificat de absolvire, care va purta menþiunea: echivalent cu
certificatul de absolvire a studiilor clasice moderne, din licee. Acest certificat dã
dreptul de înscriere în universitate, la facultãþile, la care, conform regulamentelor
respective, se pot înscrie absolvenþii clasicismului modern din licee.
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Secþiunea II. – Administraþiunea interioarã a ºcolilor secundare
Art. 7. – Fiecare ºcoalã secundarã de bãieþi este pusã sub conducerea unui
director ºi fiecare ºcoalã secundarã de fete, sub a unei directoare.
Directorii ºi directoarele se numesc ºi se revoacã prin decret regal.
Ei locuiesc în localul ºcoalei. Dacã localul este nesuficient, ei primesc o
indemnitate pentru locuinþã.
Art. 8. – Directorii ºi directoarele ºcoalelor secundare au sub conducerea
lor toatã administraþiunea interioarã a ºcoalei.
Ei vegheazã la exacta aplicare a legilor, a regulamentelor, programelor ºi
dispoziþiunilor ministeriale, ºi sunt rãspunzãtori de dânsa; controleazã pe membrii
corpului didactic ai ºcoalei în îndeplinirea datoriilor lor; privegheazã conduita
ºcolarilor în ºcoalã ºi afarã de ºcoalã; pronunþã ºi aplicã pedepsele disciplinare,
conform regulamentelor, ºi cu rezerva celor prevãzute la art. 12, alin. III;
controleazã internatele ºi gazdele, la care locuiesc ºcolarii, având dreptul de a cere
închiderea lor, când nu le-ar gãsi în condiþiuni bune de moralitate sau de igienã;
îngrijesc ca localul ºcoalei sã fie întreþinut în bunã stare ºi curat; þin în bunã regulã
cancelaria ºi arhiva ºcoalei; privegheazã ºi sunt rãspunzãtori de întreaga zestre a
ºcoalei, de care þin inventare în regulã.
Art. 9. – Directorii liceelor ºi gimnaziilor se vor numi dintre persoanele urmãtoare:
a) Profesorii titulari ai ºcoalei, sau ai unui alt liceu sau gimnaziu, care vor
avea cel puþin 4 ani de serviciu ca profesori titulari ºi etatea de 30 de ani cel puþin;
Agregaþii ºi docenþii unei facultãþi de litere sau de ºtiinþe, care vor avea
etatea de 30 de ani cel puþin;
b) Foºtii profesori secundari sau superiori, cu titlul definitiv, de litere sau
ºtiinþe, trecuþi la pensiune.
Directoarele ºcoalelor secundare de fete se vor numi dintre persoanele
urmãtoare:
a) Profesoarele titulare ale ºcoalei, sau ale unei alte ºcoale secundare de fete
de gradul I sau II, care vor avea cel puþin 4 ani de serviciu, ca profesoare titulare, ºi etatea de 30 de ani cel puþin;
b) Persoanele, care vor avea o diplomã de studii superioare în litere sau
ºtiinþe, în etate de 30 de ani cel puþin;
c) Absolventele ºcoalei normale superioare de fete, sau ale unei alte ºcoale
pedagogice superioare echivalente, în etate de 30 de ani cel puþin;
d) Fostele profesoare de ºcoale secundare de fete, cu titlu definitiv, trecute
la pensiune.
Art. 10. – Directorii ºi directoarele ºcoalelor secundare nu pot ocupa nici o
funcþiune publicã sau privatã, afarã de cazurile prevãzute în art. 9. Ei nu pot
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dirija institute private de instrucþiune, nici profesa într-însele, nici a prepara
elevi în particular. Ei nu pot întreprinde comerþ sau industrie, nici exercita vreo
profesiune liberalã.
Art. 11. – Pentru fiecare clasã va fi un profesor diriginte, care va avea sub
a sa deosebitã privegheare ºi rãspundere ordinea ºi disciplina clasei.
Profesorii diriginþi se vor numi de ministru, dupã recomandarea
directorului, dintre profesorii ºcoalei.
Profesorii diriginþi vor dirija clasele lor dupã sistemul rotaþiunii anuale.
Art. 12. – Profesorii diriginþi formeazã, sub preºedinþia directorului, consiliul ºcolar.
Consiliul ºcolar se adunã de câte ori este convocat de director.
El delibereazã asupra chestiunilor privitoare la bunul mers al ºcoalei, care
îi sunt supuse de director. Pedeapsa eliminãrei unui ºcolar din ºcoalã pentru mai
mult de ºase luni se aplicã de consiliul ºcolar. Cu toate acestea, în caz de urgenþã, ea se poate aplica de director în mod provizoriu, rãmânând ca consiliul
sã se pronunþe la urmã.
Hotãrârile consiliului se iau cu majoritatea voturilor. În caz de paritate,
votul directorului va avea preponderenþã.
Art. 13. – Toþi profesorii ºcoalei, întruniþi sub preºedinþia directorului, formeazã conferinþa ºcoalei.
Conferinþa se întruneºte când e convocatã de director.
Ea delibereazã asupra chestiunilor, care îi sunt puse sau de director, sau de
inspectorat, sau de minister.
Ea fixeazã, dupã regulile stabilite în regulamente, cãrþile didactice, ce vor
fi întrebuinþate în ºcoalã.

Secþiunea III. – ªcolari, cursuri si examene
Art. 14. – Anul ºcolar în ºcoalele secundare dureazã de la 1 septembrie pânã
la 25 iunie inclusiv; în acest interval sunt cuprinse ºi examenele anuale.
În acest interval, afarã de duminici, vor fi vacanþe de la 24 decembrie pânã
la 7 ianuarie inclusiv, de la Duminica Floriilor pânã la Duminica Tomei inclusiv,
precum ºi sãrbãtorile cele mari bisericeºti ºi naþionale, care se vor fixa de
minister, ºi al cãror numãr nu va trece peste 15, pentru un an ºcolar.
Art. 15. – Cererile de înscriere ale ºcolarilor se fac în zilele de 16 pânã la
31 august inclusiv.
Pentru a fi înscriºi în clasa I, ºcolarii vor trebui sã poseadã certificatul de
absolvire al învãþãmântului primar ºi sã aibã vârsta de 11 ani cel puþin. Dispense
de vârstã pânã la un an cel mult pot fi acordate numai de inspectorii generali ai
învãþãmântului secundar.
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Dacã numãrul cererilor de înscriere, care împlinesc aceste condiþiuni, nu
trece peste numãrul de locuri disponibile, conform art. 17, se vor înscrie toþi
copiii, care au fãcut cerere. Dacã însã numãrul cererilor trece peste numãrul
locurilor, disponibile, se vor supune toþi unui concurs asupra limbii române ºi
aritmeticii din ultima clasã primarã ºi se vor înscrie numai cei clasaþi întâi.
Art. 16. – Pentru acoperirea cheltuielilor fãcute cu materialul didactic, cu
biblioteca ºcoalei, cu materialul de laboratorii ºi cu repararea stricãciunilor
aduse localului ºi mobilierului, fiecare elev al ºcoalelor secundare va plãti o
taxã de 30 lei pe an pentru gimnazii, cursul inferior de liceu ºi ºcoalele secundare de fete de gradul I ºi de 50 lei pe an pentru cursul superior de liceu ºi
ºcoalele secundare de fete de gradul II.
Conferinþa ºcoalei va putea dispensa de taxe pe ºcolarii merituoºi ºi lipsiþi
de mijloace, fãrã ca proporþia dispensaþilor sã poatã trece peste a treia parte din
numãrul total al ºcolarilor fiecãrei clase. De aceste dispense nu vor putea
beneficia ºcolarii repetenþi.
Pentru a fi înscriºi în vreo clasã secundarã, alta decât clasa I, ºcolarii vor
trebui sã posede certificatul de promovare din toate clasele precedente, conform
regulilor ce se vor stabili prin regulamente.
Trecerea dintr-o ºcoalã în alta de programã diferitã se va putea face în urma
unui examen asupra diferenþei dintre materiile predate în cele douã ºcoli, în
clasele în care preced pe aceea în care se cere înscrierea. Regulamentul va hotãrî
modul, cum se vor þine aceste examene.
Art. 17. – Efectivul unei clase secundare nu va putea trece peste numãrul
de 60 ºcolari pentru clasa I de gimnaziu, liceu ºi ºcoale secundare de fete de
gradul I; de 50 ºcolari pentru celelalte clase, de gimnaziu ºi ºcoale secundare de
fete de gradul I, pentru clasele a II-a, a III-a, a IV-a ºi a V-a de liceu, ºi pentru
clasa I de ºcoalã secundarã de fete de gradul II, ºi de 40 ºcolari pentru celelalte
clase de liceu ºi de ºcoalã secundarã de fete de gradul II.
Numai în caz de trebuinþã, bine constatatã, statul va putea înfiinþa clase
paralele, care vor face parte integrantã din ºcoalã.
Dacã efectivul unei clase paralele se poate distribui între celelalte clase
identice ale ºcoalei, fãrã ca efectivul acestora sã treacã peste efectivul maximum
prevãzut la alin. I din acest articol, acea clasã se va desfiinþa.
Art. 18. – La finele fiecãrui an ºcolar, ºcolarii vor fi supuºi unui examen
general asupra întregii materii trecute în cursul anului. Numai în caz de boalã
gravã sau de alte cauze de forþã majorã, recunoscute de director, examenul de
finele anului se va putea trece, în total sau în parte, între 1 ºi 15 septembrie din
acelaºi an.
Promoþiunea ºcolarilor dintr-o clasã într-alta se va face þinând seamã de
notele obþinute la toate obiectele în cursul anului, de notele de la examen, de
purtarea ºi de regularitatea frecventãrii.
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Niciun ºcolar nu se va promova dintr-o clasã, dacã nu o va fi urmat pe deplin,
ca ºcolar regulat. Cei care, în urma examenului de la finele anului ºcolar, nu vor
îndeplini condiþiunile pentru a fi promovaþi, vor repeta clasa încã un an ºcolar.
Un ºcolar nu poate rãmânea în aceeaºi clasã mai mult de doi ani în total,
nici a fi mai mult de trei ori repetent în tot cursul liceului.
Se vor exclude din ºcoalã ºi din toate ºcoalele de acelaºi fel ºcolarii, care,
dupã doi ani petrecuþi într-o clasa, nu au putut promova.
Se va putea acorda, numai în mod excepþional, un al treilea an acelor elevi,
care vor fi fost siliþi sã absenteze de la ºcoalã un timp mai îndelungat din cauzã
de boalã bine constatatã.
Prin regulament se vor stabili regulile pentru promoþiune, pentru darea ºi
controlarea notelor ºcolarilor, precum ºi pentru disciplinã.
Art. 19. – Dupã promovarea lor din ultima clasã de gimnaziu, liceu sau
ºcoalã secundarã de fete de gradul I sau II, ºcolarii se vor supune la un examen
general, în scop de a dovedi mai ales influenþa studiilor fãcute asupra formãrii
cugetãrii lor.
Aceste examene se vor face în zilele de 20 pânã la 25 iunie inclusiv, chiar în
ºcoala respectivã, înaintea unei comisiuni numitã de minister ºi compusã din patru
profesori ai ºcoalei, sub preºedinþia unui profesor luat, pentru gimnazii ºi ºcoale
secundare de fete de gradul I, dintre profesorii de universitate sau liceu; iar pentru
licee ºi ºcoale secundare de fete de gradul II, dintre profesorii de universitate.
ªcolarii, care vor reuºi la acest examen, vor obþine un certificat de trecerea
examenului general, cu specificarea secþiunii, pentru care au trecut examenul.
Pentru ºcolarii din secþiunea clasicã, care vor fi înlocuit studiul limbii elene
prin al fizicii, chimiei, ºtiinþelor naturale, igienei ºi geografiei, certificatul va
purta menþiunea specialã de clasicism modern.
Toate certificatele de absolvire vor cuprinde un extract din matricolã, cu
notele de examen ale celor din urmã patru clase.

Secþiunea IV. – Internate
Art. 20. – Pe lângã ºcoalele secundare statul poate înfiinþa internate.
Se hotãrãºte prin regulamente dacã într-o ºcoalã cu internat pot urma ºi elevi
externi ºi în ce condiþiuni anume, precum ºi dacã se pot admite ºi semiinterni.
Art. 21. – Directorul ºcoalei secundare este în acelaºi timp ºi directorul
internatului.
El e ajutat în administraþiunea internatului de un personal administrativ ºi
priveghetor, al cãrui numãr se fixeazã dupã numãrul ºcolarilor interni.
Art. 22. – Elevii interni pot fi bursieri sau solvenþi.
Bursele se pot da numai la fiii de români lipsiþi de mijloace ºi dupã ordinea
de merit.
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În caz când cererile de solvenþi sunt mai numeroase decât locurile vacante,
locurile de solvenþi se vor da tot dupã ordinea de merit.
Cel puþin o pãtrime din locurile de bursieri, în fiecare internat de gimnaziu
sau liceu, va fi rezervatã pentru fiii de sãteni, care vor fi fost cei mai distinºi la
studiu ºi conduitã în ºcoalele rurale.
Un regulament special va regula condiþiunile admiterei bursierilor ºi solvenþilor în internate.
Cererile pentru locurile de bursieri sau de solvenþi trebuie adresate ministerului pânã la 20 august cel mai târziu; iar admiterile se vor face de la 1 pânã la
10 septembrie inclusiv.

Secþiunea V. – Recrutarea corpului didactic secundar
Art. 23. – Obiectele de studiu din gimnazii ºi licee se împart în urmãtoarele
specialitãþi:
a) limba românã; b) limba latina; c) limba elenã; d) limba francezã; e) limba
germanã; f) limba italianã; g) limba englezã; h) istoria; i) filosofia; j) dreptul
uzual, economia politicã ºi instrucþiunea civicã; k) geografia; l) matematicile cu
contabilitatea, tehnologia ºi mecanica; m) cosmografia; n) ºtiinþele fizico-chimice cu igiena; o) ºtiinþele naturale cu igiena; p) religia; q) caligrafia; r) desenul;
s) desenul liniar; t) muzica vocalã; u) gimnastica ºi jocurile gimnastice.
Specialitãþile de la litera a) pânã la k) inclusiv formeazã grupa literarã;
acele de la litera k) pânã la o) inclusiv, grupa ºtiinþificã.
Titularii specialitãþilor de la a) pânã la p) inclusiv poartã titlul de profesori;
acei ai specialitãþilor de la litera q) pânã la litera u), titlul de maiºtri.
Art. 24. – Pentru ca cineva sã poatã fi numit profesor la un gimnaziu sau
liceu, pentru una din specialitãþile din grupa literarã sau ºtiinþificã, trebuie sã fie
român, major, sã fi satisfãcut legea recrutãrii, sã posede certificatul de absolvirea
liceului ºi o diplomã de licenþiat sau doctor în litere sau în ºtiinþe, dupã grupa din
care face parte specialitatea, la care se destinã; sã fi urmat un curs de pedagogie
la o universitate, precum ºi toate conferinþele ºi lucrãrile practice ale unui
seminar de pedagogie; sã fi trecut cu succes un examen de capacitate, dupã cum
se aratã la art. 25. Pe lângã acestea, se cere sã aibã bunã purtare.
Art. 25. – Examenul de capacitate va avea de obiect sã probeze cunoºtinþele
ºi aptitudinea necesarã pentru a preda cel puþin douã specialitãþi ºi cel mult trei.
Una din aceste specialitãþi, pentru care candidatul trebuie sã poseadã diploma
corespunzãtoare de licenþiat sau doctor, va fi specialitatea principalã; celelalte
vor fi secundare. Examenul trecut pentru o singurã specialitate nu este valabil ºi
nu conferã niciun drept pânã nu se va trece cu succes ºi cel puþin a doua
specialitate.
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Examenul pentru o aceeaºi specialitate va fi trecut într-o singurã sesiune.
Examenele pentru diferitele specialitãþi pot fi trecute sau în aceeaºi sesiune, sau
în sesiuni diferite, dupã alegerea condidatului.
Nimeni nu se poate prezenta la examenul de capacitate pentru o specialitate
mai mult decât de trei ori.
Examenele de capacitate se trec la fiecare trei ani, în Bucureºti, dinaintea unei
comisiuni formate de minister din profesori luaþi din ambele universitãþi. O aceeaºi
comisiune poate fi însãrcinatã cu examinarea pentru mai multe specialitãþi.
Membrii comisiunilor se numesc pentru o perioadã de ºase ani. La trei ani,
ministerul are dreptul de a reînnoi o treime din numãrul membrilor unei comisiuni.
În caz când numãrul locurilor vacante într-o specialitate ar fi mai mare decât
al candidaþilor înscriºi pe tablou la examenele fãcute la epocile prevãzute la alin.
IV al acestui articol, ministerul va putea dispune facerea unui examen suplimentar.
Examenele de capacitate vor consta din probe scrise, care vor fi eliminatorii, probe orale ºi probe practice.
Lucrãrile scrise ºi orale vor avea de obiect toate materiile specialitãþilor
pentru care se prezintã candidatul, cuprinse, pentru specialitatea principalã, în
programa de liceu ºi în aceea pentru licenþa respectivã; iar pentru cele secundare, în programa de liceu ºi într-o programã specialã, care se va forma de
minister. Probele orale vor fi extemporale.
Deosebit, candidaþii pentru orice specialitate vor trebui sã fie examinaþi
oral ºi extemporal din pedagogie. Acest examen are de scop sã dovedeascã
întrucât candidatul e familiarizat cu problemele pedagogice mai însemnate,
precum ºi modul cum se orienteazã în literatura pedagogicã.
Probele de practicã pedagogicã vor avea de obiect materiile de curs secundar. Ele se vor face înaintea elevilor unei clase secundare, dupã o preparare de
24 de ore. Candidatul va prezenta comisiunii planul scris al lecþiunii. Se vor face
douã lecþiuni de fiecare specialitate.
Candidaþii la o specialitate ºtiinþificã experimentalã vor fi obligaþi sã facã,
pe lângã aceste probe, ºi o preparaþiune experimentalã de puterea celor ce se dau
la licenþã.
Vor fi refuzaþi candidaþii, care, la vreuna din probele enumerate la alin.
VIII, IX, X ºi XI din acest articol, vor fi obþinut o notã medie mai micã de 7,50,
maximum fiind 10.
Rezultatul examenului va putea fi anulat de ministru, dupã ce va lua avizul
consiliului permanent, în caz când ar constata cã s-au petrecut neregularitãþi.
Art. 26. – Se va þine la minister, pentru fiecare specialitate, câte un tablou, în
care se vor înscrie, dupã fiecare sesiune de examen în ordinea de merit, candidaþii
care au izbutit la examenele de capacitate, prescrise de art. 25. Candidaþii înscriºi
în tablou vor putea fi numiþi, conform art. 33, pentru specialitatea lor principalã,
la orice clasã de liceu; iar pentru specialitãþile secundare, la clasele de gimnaziu
ºi la clasele inferioare de liceu.
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Înscrierea în tablou este valabilã trei ani.
Candidaþii, care nu vor fi fost numiþi în acest timp, vor fi admiºi a se
prezenta la un nou examen pentru aceeaºi specialitate, la care reuºind vor fi
înscriºi din nou în tablou la locul ce vor merita, în puterea acestui examen.
Art. 27. – Când numãrul candidaþilor înscriºi, conform art. 25 ºi 26, în
tablourile de capacitate pentru limbile moderne, nu va fi suficient pentru a
satisface nevoile învãþãmântului, ministerul va putea admite la examenul de
capacitate ºi strãini, care însã vor trebui sã dovedeascã cunoºtinþa limbii române.
Prin derogare la art. 25, strãinii vor putea fi numiþi numai cu o singurã specialitate.
Art. 28. – În ºcoalele secundare de fete, toate cursurile, afarã de religiune,
se predau de profesoare sau de maestre.
Art. 29. – Profesoarele de la ºcoalele secundare de fete de gradul I ºi II se
vor numi dintre absolventele ºcoalei normale superioare de fete.
Se vor þinea la minister douã tablouri: unul pentru absolventele secþiunei
literare, altul pentru ale secþiunei ºtiinþifice, în care se vor înscrie în ordinea de
merit, absolventele celor douã secþiuni ale ºcoalei normale superioare de fete, în
urma fiecãrui examen general de capacitate, þinut dupã cum se prevede la art.
97 ºi 98.
Art. 30. – Profesorii de religiune în ºcoalele secundare trebuie sã fie clerici
hirotoniþi ºi sã aibã diploma de licenþiat sau de doctor în teologie.
Candidaþii nehirotoniþi vor putea fi primiþi la examenul de capacitate, însã
vor fi numiþi numai dupã hirotonire.
Ei vor trece un examen de capacitate asupra studiilor religioase ºi asupra
limbii române. Comisiunea examinatoare se va numi de ministru ºi se va compune
din doi profesori ai facultãþii de teologie ºi un profesor de la una din facultãþile de
litere. Probele, la care vor fi supuºi, vor consta din probe scrise, care vor fi
eliminatorii, probe orale, care vor fi extemporale, ºi probe de practicã pedagogicã.
Candidaþii, care vor fi reuºit, se vor înscrie, dupã fiecare sesiune de examen,
în ordinea de merit, într-un tablou de capacitate special.
Art. 31. – Pentru a ocupa într-o ºcoalã secundarã postul de maistru, candidatul va trebui sã fie român, major, sã fi satisfãcut legea de recrutare (dacã este
bãrbat) ºi sã fi trecut cu succes un examen de capacitate pentru specialitatea sa.
Pentru a fi admis la examenul de capacitate pentru caligrafie, desen ºi desen
liniar, candidatul trebuie sã poseadã diploma de absolvire a secþiunii pedagogice
a unei ºcoale de arte frumoase din þarã sau a unei ºcoli speciale de desen din
strãinãtate. La examenul de capacitate pentru desenul liniar se vor putea admite
ºi candidaþii, care vor poseda diploma de arhitect sau de inginer.
Pentru a fi admis la examenul de capacitate pentru muzicã, candidatul trebuie
sã poseadã diploma unei ºcoli speciale de muzicã din þarã sau din strãinãtate.
Pentru a fi admis la examenul de capacitate pentru gimnasticã, candidatul
trebuie sã poseadã certificatul unei ºcoli speciale de gimnasticã sau sã dovedeascã cã a fãcut studii speciale de acest fel.
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Pentru a fi admisã la examenul de capacitate pentru lucrul de mânã într-o
ºcoalã secundarã de fete, candidata trebuie sa posede diploma de absolvire a
unei ºcoli profesionale de gradul II.
Examenul de capacitate se va þine, pentru fiecare specialitate, dinaintea
unor comisiuni compuse din trei membri, numiþi de minister. Alin. V de la art.
25 se aplicã ºi acestor comisiuni. Examenul de capacitate va consta din alcãtuirea unui plan de curs amãnunþit asupra unei pãrþi din materie ºi din douã probe
practice fãcute cu elevii unei clase secundare.
Pentru fiecare din aceste specialitãþi se va þine la minister câte un tablou, în
care candidaþii, ce vor fi reuºit la examenele de capacitate, se vor înscrie, dupã
fiecare sesiune, în ordinea de merit. Înscrierea în tablou este valabilã doi ani.
Art. 32. – Dacã un candidat înscris în vreuna din tabelele de capacitate,
înainte de a fi numit profesor sau maistru, dã dovadã de imoralitate sau de purtare nedemnã, el va putea fi ºters din tabelã de cãtre ministru, în urma hotãrârii
motivate a consiliului inspectorilor învãþãmântului secundar, aprobatã ºi de
consiliul permanent de instrucþiune.
Art. 33. – Când un loc de profesor sau profesoarã, maistru sau maistrã, va
rãmânea vacant, aceasta se va aduce la cunoºtinþa generalã prin Monitorul
Oficial, în termen de 15 zile cel mult. Doritorii de a ocupa locul vacant vor petiþiona la minister cel mult pânã în o lunã de la data publicaþiunii. Numirea se va
face de ministru, dupã urmãtoarea ordine de preferinþã;
În prima linie va împlini numãrul de ore de curs ce are drept, în virtutea art.
36, sã impunã profesorilor sau maiºtrilor din acelaºi oraº;
În a doua linie va numi dintre profesorii sau maiºtrii din acelaºi oraº, care
figureazã pe tabelele de capacitate respective ºi care vor fi fãcut cerere, preferind
pe cei care au mai puþine ore de curs ºi cu condiþiune sã aibã în favoarea lor avizul
consiliului inspectorilor secundari, dat în urma cercetãrei statului personal al lor;
În a treia linie, dintre profesorii sau maiºtrii titulari de la alte ºcoli secundare din alte oraºe, care vor fi fãcut cerere, ºi cu aceleaºi condiþiuni ca la aliniatul precedent;
În a patra linie, dintre cei înscriºi în tabloul de capacitate respectiv, care
încã nu sunt numiþi dupã ordinea înscrierii în tablou.
Pentru posturile de maiºtri, în caz de nevoie, ministerul va putea angaja cu
contract ºi strãini.
Pânã la numirea titularului, cursurile vor fi fãcute de un suplinitor numit de
minister sau dintre profesorii ori maiºtrii titulari de aceeaºi materie, sau dintre cei
înscriºi în tabloul de capacitate respectiv, sau dintre licenþiaþii în litere sau în ºtiinþe.
Art. 34. – Orice numire nouã de profesor sau maistru se face cu titlul provizoriu, prin deciziune ministerialã.
În timpul provizoratului, profesorii ºi maiºtrii sunt supuºi la o inspecþiune
specialã.
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Cei care se vor dovedi incapabili, imorali sau vãtãmãtori ºcoalei, vor putea
fi destituiþi de ministru, în urma hotãrârii motivate a consiliului inspectorilor
învãþãmântului secundar, aprobatã ºi de consiliul permanent de instrucþiune.
În caz când cauza invocatã contra profesorului sau maistrului va fi numai
incapacitatea, ministrul va putea sã acorde profesorului sau maistrului încã un
an, dupã care, dacã nu va veni îndreptare, îl va putea destitui, cu aceeaºi procedurã ca la aliniatul precedent. Aceastã amânare nu se va putea acorda mai mult
decât de douã ori aceleaºi persoane.
Cel destituit în acest mod nu mai poate reintra în corpul didactic.
Dupã trei ani de provizorat, profesorii ºi maiºtrii, care vor fi dat dovezi de
aptitudine, moralitate ºi conºtiinþã în împlinirea datoriei lor, vor fi numiþi definitiv,
prin decret regal, în urma raportului favorabil al consiliului inspectorilor secundari. Profesorii ºi maiºtrii provizorii ºi definitivi se numesc ,,titulari“.

Secþiunea VI. – Drepturile ºi datoriile corpului didactic secundar
Art. 35. – Apuntamentele membrilor corpului didactic secundar se compun:
din o parte fixã, numitã ,,leafã“, ºi din o parte variabilã, numitã „gradaþiune“.
Art. 36. – Leafa va fi:
De 300 lei pe lunã pentru profesorii de licee ºi gimnazii;
De 250 lei pe lunã pentru profesoarele de ºcoli secundare de fete de gradul
I ºi II;
De 200 lei pe lunã pentru profesorii de religie;
De 180 lei pe lunã pentru maiºtrii.
Aceste cifre vor fi micºorate cu 20% pentru suplinitori. Diferenþa se va
vãrsa la Casa ºcoalelor.
Pentru profesorii ºi maiºtrii din ºcoalele normale se vor considera ca ore de
curs orele consacrate conferinþelor didactice fãcute cu ºcolarii, precum ºi cele
întrebuinþate de ei cu ºcolarii în ºcoala de aplicaþie, conform orarului stabilit prin
regulamentul ºcoalei.
Profesorii ºi maiºtrii din ºcoalele secundare sunt datori sã facã pânã la 12
ore de curs pe sãptãmânã în orice ºcoalã din acelaºi oraº în care se predau
materii din specialitãþile lor.
Profesorii ºi maiºtrii secundari se pot însãrcina cu ore de curs ºi peste
numãrul de 12 pe sãptãmânã. Acest adaus li se poate da, ori dupã cererea lor, ori
dupã iniþiativa ministerului, în urma luãrei avizului inspectorilor secundari. În
orice caz, aceste ore suplimentare nu se vor putea da decât în specialitãþile,
pentru care profesorul figureazã pe tabloul de capacitate ºi la ºcoli din acelaºi
oraº; iar numãrul total de ore de curs ale profesorului sau maistrului nu va trece
în niciun caz peste 20 pe sãptãmânã.
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Orele suplimentare peste numãrul de 12 pe sãptãmânã se vor plãti deosebit:
cu câte 20 lei pe lunã pentru profesorii de gimnazii ºi licee; cu 15 lei pentru
profesoarele de ºcoale secundare de fete ºi cu 10 lei pentru maiºtrii, maestre ºi
profesorii de religie.
Aceste ore suplimentare, fiind o datã date unui profesor sau maistru, nu i se
pot relua decât atunci, când ar fi nevoitã a se completa minimul de 12 ore ale
unui profesor sau maistru nou numit, sau când acesta ar deveni necesar prin
schimbarea programelor sau prin desfiinþarea de clase.
În nici un caz, leafa totalã a unui profesor sau maistru, pentru curs fãcut în
una sau mai multe ºcoli, nu va fi mai micã decât leafa cuvenitã pentru 12 ore de
curs pe sãptãmânã.
Art. 37. – Gradaþiunea este creºterea lefurii profesorilor ºi maiºtrilor secundari, provizorii sau definitivi, care li se dã, potrivit cu timpul lor de serviciu în
corpul didactic, în modul urmãtor: 10% dupã 5 ani de funcþionare cu titlul
provizoriu sau definitiv; 20% dupã 10 ani de funcþionare; 30% dupã 15 ani de
funcþionare; 40% dupã 20 de ani de funcþionare.
Toate gradaþiunile se vor socoti la leafa cuvenitã pentru 12 ore de lecþiuni
pe sãptãmânã.
Nu se þine în seamã pentru gradaþiune, timpul petrecut în excludere temporarã din corpul didactic, ori în concediu mai mare de trei luni. Se excepteazã de
la aceastã dispoziþiune, concediile pentru caz de boalã, pentru o însãrcinare
efectivã, pentru numirea într-o funcþiune administrativã ºcolarã, pentru completare de studii, sau pentru misiuni ºtiinþifice.
Gradaþiunea se dã de la începutul anului bugetar, care urmeazã pe acela, în
care s-a împlinit termenul, pentru care ea se acordã.
Ea face parte integrantã din apuntamente. Asupra ei se fac reþineri pentru
pensiune ºi ea conteazã la regularea drepturilor la pensiune.
Art. 38. – Profesorii ºi maiºtrii sunt datori sã facã cursurile lor regulat,
astfel cum sunt prevãzute în orare ºi programe.
Ei sunt datori sã facã, atât în clase, cât ºi afarã de clase, toate lucrãrile ce le
sunt impuse prin legi, regulamente, programe ºi instrucþiuni ministeriale.
Ei sunt datori sã participe la toate consiliile, conferinþele ºi comisiunile
examinatoare în care vor fi numiþi de autoritatea ºcolarã. Când însã aceste
însãrcinãri ar reclama activitatea profesorului sau maistrului în afarã de ºcoalã,
el va fi indemnizat dupã regulile ce se vor stabili prin regulament.
Art. 39. – Orice absenþã nemotivatã la vreuna din îndatoririle puse profesorilor
ºi maiºtrilor prin art. 38, trage dupã dânsa o reþinere din apuntamente,
proporþionalã cu timpul absentat. Aceste reþineri se vor vãrsa la Casa ºcoalelor.
În caz de recidivã, se vor putea aplica ºi alte pedepse disciplinare.
Art. 40. – Niciun profesor sau maistru nu poate pãrãsi ºcoala fãrã concediu.
Acel care va absenta în cursul unui an 30 de zile fãrã concediu sau fãrã
motiv binecuvântat, apreciat de minister, va fi considerat ca demisionat.
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Concediile se acordã:
a) Pentru cazuri de boalã bine constatatã. Dacã concediile de boalã se
prelungesc peste un an, ministrul are dreptul, cu avizul conform al consiliului
permanent, sã punã pe profesor sau maistru la pensiune din oficiu;
b) Pentru numirea într-o funcþiune administrativã ºcolarã sau pentru o
însãrcinare temporarã ºtiinþificã;
c) Pentru completarea studiilor în strãinãtate;
d) Pentru îndeplinirea unui mandat electiv.
În cazul când concediul e mai lung de douã luni, suplinitorul se numeºte din
oficiu de minister ºi se retribueºte cu 80% din leafa titularului ºi în contul
acestuia. Gradaþia va rãmâne întreagã titularului.
Când concediul mai mare de douã luni este acordat pentru cauzã de boalã,
suplinitorul va primi 60% din leafa titularului.
Art. 41. – Membrii corpului didactic secundar nu vor putea fi asociaþi, directori, profesori sau repetitori în institute, private, unde se aflã ºcolari, care
frecventeazã ºcoala în care ei funcþioneazã, ºi nici lecþiuni private sau repetiþiuni nu pot da la asemenea ºcolari.
Art. 42. – Profesorii ºi maiºtrii secundari definitivi de ambele sexe sunt
inamovibili. Ei nu pot fi suspendaþi, permutaþi sau excluºi din corpul didactic,
decât în conformitate cu prescrierile acestei legi.
Art. 43. – Înceteazã de a face parte din corpul didactic profesorii ºi maiºtrii
condamnaþi pentru crime sau pentru delictele urmãtoare: fals, furt, înºelãciune,
abuz de încredere, calomnie, mãrturie mincinoasã, atentat la bunele moravuri,
delapidare de bani publici, mituire, percepere de taxe ilegale, spargere de sigilii,
sustragere de acte în cazul art. 204 din codul penal.
În timpul instrucþiunii ºi al judecãþii, profesorii ºi maiºtrii sunt suspendaþi
de drept.
Art. 44. – Membrii corpului didactic secundar, care s-au retras din învãþãmânt prin demisiune, pot reintra, în vreme de doi ani, cu titlul ºi drepturile lor.
Art. 45. – Dupã 30 de ani de serviciu, ministerul poate pune din oficiu la
pensiune pe un membru al corpului didactic secundar, având pentru aceasta avizul conform al consiliului permanent. Acesta se va pronunþa, luând în considerare hotãrârea motivatã a consiliului inspectorilor învãþãmântului secundar,
precum ºi statul personal cu notele de inspecþiune ale profesorului sau
maistrului; la nevoie, consiliul permanent poate hotãrî o nouã inspecþiune,
fãcutã sau de un inspector, sau chiar de unul din membrii sãi.
Dacã un profesor sau maistru este afectat de o infirmitate, de un viciu sau
de o boalã cronicã, care l-ar face neapt pentru îndeplinirea funcþiunilor sale,
ministrul va putea orândui o anchetã, la care sã ia parte cel puþin ºi doi profesori
ai unei facultãþi de medicinã. Constatându-se infirmitatea, viciul sau boala cronicã, ministrul, cu avizul conform al consiliului permanent, va putea pronunþa
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punerea la pensiune din oficiu a profesorului. Dacã infirmitatea sau boala cronicã va proveni din cauza funcþiunii, el va primi pensiunea ce i s-ar cuveni
pentru termenul în cursul cãruia a încetat a funcþiona ºi cu dispensa de etate.
Dupã vârsta de 65 de ani împliniþi, punerea la pensiune din oficiu a membrilor corpului didactic secundar este obligatoare.
Art. 46. – Este oprit membrilor corpului didactic secundar exerciþiul oricãrui comerþ ºi al oricãrei profesiuni incompatibile cu demnitatea caracterului lor
sau cu îndatoririle funcþiunii.
Art. 47. – Membrii corpului didactic, care vor cãlca îndatoririle ce le sunt impuse prin legi sau regulamente, sau vor da dovezi de incapacitate, de imoralitate,
ori de rea purtare în societate, vor fi supuºi, dupã gravitatea culpei, la una din
urmãtoarele pedepse:
a) Avertismentul;
b) Amenda, cu pierderea lefii pe timp de 1 pânã la 15 zile;
c) Cenzura, cu pierderea lefii pe timp de 1 pânã la 30 zile;
d) Suspendarea pe timp de 2 pânã la 6 luni; în timpul suspendãrii,
profesorul sau maistrul va fi suplinit în contul sãu, suplinitorul fiind numit de
minister, conform art. 33, alin. VII, ºi plãtit cu 80% din leafa celui suspendat;
gradaþiunea însã va rãmâne întreagã acestuia;
e) Permutarea;
f) Excluderea temporarã din corpul didactic pânã la maximul de 2 ani; în
timpul ei, profesorul sau maistrul pierde ºi leafa ºi gradaþia;
g) Excluderea pentru totdeauna din corpul didactic.
Art. 48. – Contra unui profesor sau maistru secundar definitiv, ministrul sau
un inspector general poate pronunþa dintre pedepsele prevãzute la art. 47 pe
aceea de la litera a.
Ministrul, în urma raportului motivat a unui inspector, ºi luând avizul consiliului permanent poate pronunþa pedeapsa de la lit. b; iar în urma raportului
motivat al unui inspector ºi, luând avizul conform al consiliului permanent,
pedeapsa de la lit. c. Sumele, provenind din amendã ºi cenzurã, se vor vãrsa la
Casa ºcoalelor. Amenda ºi cenzura însã nu se pot aplica uneia ºi aceleeaºi
persoane mai mult de 30 de zile în cursul unui an ºcolar.
Ministrul, dupã hotãrârea comisiunii de judecatã, prevãzutã la art. 49,
aplicã pedepsele de la lit. d, e, f ºi g.
Art. 49. – Comisiunea de judecatã a membrilor corpului didactic secundar
ºi superior va fi compusã din cinci membri, din care doi supleanþi, numiþi prin
decret regal;
Doi, dintr-o listã de ºase, prezentatã de Senatul Universitãþii din Bucureºti,
dintre profesorii acelei universitãþi;
Doi, dintr-o listã de ºase, prezentatã de Senatul Universitãþii din Iaºi, dintre
profesorii acelei universitãþi.
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Un profesor universitar, numit de ministru.
Dintre cei doi supleanþi, unul va fi luat din Universitatea din Bucureºti,
celalt din Universitatea din Iaºi.
Membrii comisiunii se numesc pe timp de ºase ani.
Ei se reînnoiesc, prin tragere la sorþi a câte doi membri, la fiecare doi ani.
Membrii ieºiþi la sorþi pot fi numiþi din nou.
Judecata se va face dupã ce acuzatul va fi fost citat sã se prezinte înaintea
comisiunii. El are dreptul a lua cunoºtinþã de acuzare, de actele ºi probele
invocate contra sa. Acuzarea va fi susþinutã de un delegat al ministerului; iar
acuzatul îºi va face apãrarea în persoanã, în scris sau verbal, ori prin apãrãtor
ales de acuzat dintre membrii corpului didactic.
Comisiunea lucreazã cu trei membri. Atât delegatul ministerului, cât ºi
acuzatul, au dreptul de a recuza câte unul din membri, care, atunci, se înlocuiesc
prin câte unul din cei doi supleanþi tras la sorþi de cãtre preºedintele comisiunii.
Comisiunea de judecatã, ascultând pe acuzat, hotãrãºte dacã ºedinþa e
publicã sau nu.
Dacã gãsesc de cuviinþã, comisiunea poate dispune facerea unui supliment
de anchetã.
Comisiunea poate pronunþa oricare din pedepsele enumãrate la art. 47.
Excluderea pronunþatã în virtutea art. 47, lit. f ºi g, se va face prin decret regal.
Hotãrârile comisiunii vor fi executorii ºi fãrã recurs, ºi se vor înainta îndatã
ministerului, împreunã cu dosarul afacerii.
Când însã pedeapsa pronunþatã e cea prevãzutã la art. 47, lit. g, profesorul
exclus are drept de a cere ministrului Instrucþiunei revizuirea procesului. Ministrul, luând avizul conform al consiliului permanent, hotãrãºte asupra cererii de
revizuire.
Când cererea de revizuire este admisã, dosarul, împreunã cu hotãrârea
motivatã a consiliului permanent, se va înainta comisiunii de judecatã, prevãzutã în acest articol.
Procesul de revizuire se judecã de cãtre comisiunea completã, compusã din
cei cinci membri.
Profesorul acuzat are dreptul de a recuza pe unul dintre membrii comisiunii. În acest caz, unul dintre membrii Senatului universitar din Bucureºti, tras
la sorþi, va înlocui pe membrul recuzat.
Art. 50. – Contra profesorilor ºi maiºtrilor secundari, care funcþioneazã cu
titlu provizoriu, ministrul, sau un inspector general, poate pronunþa pedeapsa de
la lit. a din art. 47; ministrul pe cea de la lit. b; ministerul, cu avizul conform al
consiliului permanent, pe cele de la lit. c, d, e ºi f.
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Capitolul III. – ªcolile normale
Art. 51. – ªcoalele normale de învãþãtori ºi învãþãtoare, de institutori ºi
institutoare, astfel cum sunt organizate prin legea învãþãmântului primar din
1896, sunt asimilate, întru tot ceea ce priveºte numirea, drepturile, datoriile,
disciplina ºi remunerarea corpului didactic, cu liceele ºi gimnaziile.
Cu toate acestea, aspiranþii la catedra de pedagogie a unei ºcoale normale,
pe lângã condiþiunile prevãzute la art. 24 pentru profesorii de curs secundar, vor
trebui sã dovedeascã cã au lucrat în timp de un an într-o ºcoalã de aplicaþie alipitã
pe lângã o ºcoalã normalã de institutori sau învãþãtori. Ei vor face douã probe de
practicã pedagogicã: una într-o clasã a unei ºcoale normale, pentru a dovedi
competenþa în predarea cursului de pedagogie, ºi a doua într-o clasã primarã a
ºcoalei de aplicaþie. Probele se vor face în condiþiunile prevãzute la art. 23.
Aspiranþii la orice alte specialitãþi la ºcoalele normale vor trebui sã fie întrebaþi, la examenul de capacitate, ºi din pedagogie; deosebit ei vor trebui sã dovedeascã cã au lucrat în timp de cel puþin un trimestru într-o ºcoalã de aplicaþie,
alipitã pe lângã o ºcoalã normalã de institutori sau învãþãtori.
Ministrul are dreptul de a permuta, în timpul provizoratului, pe profesorii
unei ºcoli normale la un liceu sau gimnaziu, în urma raporturilor de inspecþiune
ºi ascultând ºi pe consiliul pemanent.
Institutorii ºi învãþãtorii de la ºcoalele de aplicaþiune, alãturate pe lângã ºcoalele normale, sunt numiþi dintre învãþãtorii sau institutorii normaliºti, în urma
recomandaþiunii directorului ºcoalei normale, fãcutã dupã luarea avizului
directorului ºcoalei de aplicaþie. Institutorii vor avea retribuþiunea de institutori,
iar învãþãtorii de 150 lei lunar. Dupã un stagiu de trei ani se va putea conferi învãþãtorilor de la ºcoalele de aplicaþie de pe lângã ºcoalele normale de învãþãtori titlul
ºi leafa de institutor, în urma recomandãrii motivatã a directorului ºcoalei normale, fãcutã dupã luarea avizului directorului ºcoalei de aplicaþie ºi a unui raport
special al inspectorului general. Cei care vor dobândi astfel titlul de institutor vor
putea continua funcþionarea lor în ºcoala de aplicaþie, în care ºi-au fãcut stagiul de
trei ani.
Directorul va fi ajutat, în conducerea moralã a ºcoalei ºi în prepararea
ºcolarilor, de un numãr de institutori sau învãþãtori recomandaþi de dânsul ºi numiþi de minister. Ei vor locui în ºcoalã ºi nu vor putea fi cãsãtoriþi. Retribuþiunea
lor va fi aceea de institutor sau învãþãtor, dupã gradul pe care-l au.
Maiºtrii de lucru manual sunt asimilaþi maiºtrilor de la licee ºi gimnazii în
privirea retribuþiunii. Ei se numesc de ministru, cu titlul provizoriu, dintre persoanele speciale. Numirea definitivã se face dupã trei ani, în urma unui examen
teoretic ºi practic, þinându-se seamã ºi de rezultatele dobândite în ºcoalã.
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Instrucþia pentru exerciþiile militare la ºcoalele normale se va încredinþa
unui militar, numit de minister dupã recomandarea Ministerului de Rãzboi ºi
care va fi revocabil. El se va plãti cu o diurnã ce se va fixa prin buget.
Ministerul va putea angaja prin contract ºi strãini ca maiºtri pentru diversele aplicaþiuni practice.
Fiecare ºcoalã normalã de învãþãtori va dispune de câte o întindere de loc
îndestulãtoare pentru lucrãrile practice de agriculturã ºi pomologie ce vor trebui
fãcute de ºcolari.
Profesorii ºi maiºtrii ºcoalelor normale vor putea fi obligaþi sã facã un curs
suplimentar pentru învãþãtorii ºi institutorii trimiºi la ºcoala normalã pentru a se
perfecþiona, conform art. 77 din legea învãþãmântului primar ºi normal. Pentru
aceastã lucrare, ei vor primi o diurnã peste apuntamentele lor ordinare.

Capitolul IV. – Seminariile
Art. 52. – Corpul didactic al seminariilor de gradul I ºi II este asimilat cu
corpul didactic al liceelor ºi gimnaziilor în tot ce priveºte recrutarea, drepturile,
datoriile, disciplina ºi remunerarea.

Capitolul V. – Învãþãmântul superior
Secþiunea I. – Universitãþile ºi împãrþirea lor
Art. 53. – Universitãþile sunt douã: una în Bucureºti ºi alta în Iaºi.
Fiecare universitate va cuprinde:
Facultatea de teologie ortodoxã;
Facultatea de drept;
Facultatea de medicinã;
Facultatea de filosofie ºi litere;
Facultatea de ºtiinþe.
Art. 54. – Facultatea de teologie va cuprinde studiul ºtiinþelor teologice
ortodoxe.
Facultatea de drept va cuprinde studiul ºtiinþelor juridice ºi al ºtiinþelor de
stat.
Facultatea de medicinã va cuprinde studiul ºtiinþelor medicale ºi al celor
ajutãtoare.
Facultatea de filosofie ºi litere va cuprinde studiile filosofice literare, filologice ºi istorice.
Facultatea de ºtiinþe va cuprinde studiul ºtiinþelor matematice, fizico-chimice ºi naturale.
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Fiecare facultate va putea fi împãrþitã în secþiuni.
Studiile universitare se vor face prin cursuri, conferinþe ºi lucrãri practice
în seminarii, în institute ºi în laboratorii.
Aceste lucrãri constituie învãþãmântul normal al universitãþilor ºi se fac de
profesori, agregaþi ºi docenþi, ajutaþi de personalul necesar.
Prin regulamente se vor fixa taxele ce se vor percepe de la studenþi pentru
inscripþii, examene ºi diplome.
Pentru lucrãrile în laborator se va percepe de la fiecare student o taxã
destinatã a acoperi cheltuielile de material. Studenþii lipsiþi de mijloace se vor
putea dispensa de plata acestei taxe. Dispensa se va acorda de cãtre rectorul
universitãþii.
Art. 55. – Afarã de lucrãrile prevãzute la art. 54, pe lângã fiecare universitate se vor putea face cursuri libere ºi gratuite asupra oricãrei ramuri de ºtiinþe,
de cãtre persoane care nu aparþin corpului profesoral universitar.
Persoanele, care vor voi a deschide un asemenea curs, vor trebui sã aibã
învoirea Senatului universitãþii, datã dupã ce va fi luat avizul motivat al consiliului facultãþii respective ºi aprobarea ministerului.
Un curs liber va putea fi închis prin deciziune ministerialã, dupã ce se va
avea avizul Senatului universitãþii. În caz de urgenþã, rectorul va putea suspenda
cursul, aducând faptul imediat în dezbaterea Senatului universitãþii.
Art. 56. – Fiecare universitate este persoanã juridicã, capabilã de a dobândi
ºi de a poseda.
Senatul universitar este reprezentantul legal al universitãþii. El, ca persoanã
juridicã, poate delega deplinele sale puteri rectorului sau unuia din membrii sãi.
Universitãþile sunt întreþinute de stat. Ele sunt supuse controlului
ministrului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor.

Secþiunea II. – Studenþi, cursuri, examene, diplome ºi disciplinã
Art. 57. – Nu se pot înscrie ca studenþi în universitate decât absolvenþii
liceelor.
Absolvenþii cu diplomã ai seminariilor se pot înscrie în facultatea de teologie.
Art. 58. – Studenþii sunt datori sã frecventeze regulat cursurile, conferinþele
ºi lucrãrile practice ale facultãþii sau secþiunii, în care sunt înscriºi, ºi sã treacã
regulat examenele prevãzute în regulament. Studenþii, care, în curs de doi ani
consecutivi, nu vor fi trecut examenele cuvenite, conform dispoziþiunilor prevãzute în regulamentul facultãþii, vor fi ºterºi din matricola facultãþii.
Studentul ºters din matricolã nu se va putea reînscrie în aceeaºi facultate
decât la începutul unui an ºcolar urmãtor, ºi numai dacã consiliul facultãþii respective va admite aceastã reînscriere.
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Pedepsele studenþilor se vor putea aplica de decani, rector sau Senatul universitãþii, dupã regulile stabilite prin regulamentul de ordine ºi disciplinã.
Pentru abaterile comise în afarã de cuprinsul universitãþii, în calitate de studenþi
ºi în nume de studenþi, aceste pedepse se vor putea aplica ºi de ministru, luând
avizul Senatului universitar.
În caz de tulburãri grave, Senatul universitãþii sau ministrul, acesta din urmã
dupã ce va lua avizul consiliului permanent de instrucþiune, vor putea pronunþa
închiderea temporarã a unuia sau mai multor cursuri.
Asociaþiunile de studenþi nu se vor putea forma decât cu autoritatea Senatului universitãþii. Aceastã autorizare este revocabilã.
Regulamentul de ordine ºi disciplinã a studenþilor universitari, comun ambelor universitãþi, va fi elaborat de un consiliu compus din rectorii ºi din decanii
ambelor universitãþi ºi dintr-un delegat al ministerului. Ministrul, dupã ce va fi
luat avizul Senatelor ambelor universitãþi, va hotãrî asupra lui ºi-l va supune
sancþiunii regale.
Art. 59. – Anul ºcolar pentru universitãþi începe la 1 octombrie ºi se terminã
la 30 iunie. În acest timp se cuprind ºi sesiunile de examene.
În acest interval, afarã de duminici, vor fi vacanþe de la 24 decembrie pânã
la 7 ianuarie inclusiv, de la Duminica Floriilor pânã la Duminica Tomei inclusiv,
precum ºi sãrbãtorile cele mari bisericeºti ºi naþionale, care se vor fixa pentru
fiecare universitate de cãtre rectorat, ºi al cãror numãr nu va trece peste 15
pentru un an ºcolar.
Art. 60. – Fiecare universitate va elibera douã feluri de diplome: diploma
de licenþã ºi diploma de doctorat.
Facultãþile de medicinã vor elibera numai diploma de doctorat.
Un regulament comun, elaborat de comisiuni mixte din ambele universitãþi,
împreunã cu delegaþi ai ministrului, va stabili care sunt, pentru fiecare facultate ºi
secþiune, titlurile cu care se pot înscrie studenþii, cursurile, conferinþele ºi lucrãrile
practice, precum ºi examenele care privesc pe fiecare facultate ºi care sunt necesare
pentru obþinerea fiecãrei diplome universitare. Ministrul, dupã ce va fi luat avizul
facultãþilor respective, va hotãrî asupra lui ºi-l va supune sancþiunii regale.
În nici un caz, numãrul anilor de studiu în o specialitate nu va putea fi mai
mic de trei pentru licenþã ºi de cinci pentru doctorat.
Examenele trecute înaintea universitãþilor – pentru obþinerea unei diplome
– sunt examene de stat. Diplomele, obþinute în virtutea acestor examene, conferã posesorilor lor toate drepturile prevãzute prin legi ºi regulamente.
Facultãþile nu vor putea conferi diplome fãrã trecerea tuturor examenelor
prevãzute în regulament, nici titluri onorifice.
Art. 61. – Diplomele ºi certificatele obþinute în strãinãtate sau de la ºcolile
din þarã, neprevãzute în prezenta lege, vor putea fi recunoscute, dupã ce se va fi
stabilit echivalenþa lor de cãtre una din universitãþi.
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Echivalenþa diplomelor ºi certificatelor de absolvirea învãþãmântului secundar se va judeca de cãtre o comisiune, compusã din rector, decanul facultãþii
de filosofie ºi litere ºi decanul facultãþii de ºtiinþe.
Echivalenþa diplomelor ºi certificatelor de studii universitare se va judeca
de consiliul facultãþii respective, conform dispoziþiunilor prevãzute în aceastã
privinþã în regulamentul fiecãrei facultãþi.

Secþiunea III. – Corpul profesoral al universitãþilor
Art. 62. – Corpul profesoral al universitãþilor se compune din profesori,
agregaþi ºi docenþi.
Art. 63. – Docenþii fac în universitate, asupra oricãrei ramure de ºtiinþã,
cursuri libere ºi gratuite, sau retribuite numai de studenþii care le ascultã, în
afarã de cursurile fãcute de profesori ºi agregaþi sau paralele cu acestea. Cursul
fãcut de un docent nu se poate deschide decât cu învoirea Senatului universitãþii, datã dupã propunerea motivatã a consiliului facultãþii respective, ºi cu
aprobarea ministerului. Cursul poate fi închis prin deciziune ministerialã, dupã
ce se va avea avizul Senatului universitãþii, dat asupra propunerii motivate a
consiliului facultãþii respective.
Docenþii nu sunt salariaþi pentru cursurile ce fac ca docenþi. Dacã în cursul
fãcut de un docent în timp de cel puþin trei ani consecutivi se recunoaºte cã
prezintã un deosebit interes pentru învãþãmântul universitar, Senatul, unit cu
colegiul profesorilor facultãþii respective, poate propune ministerului, prin aviz
motivat, recunoaºterea cursului ca obligatoriu. Docentul trece atunci ca agregat
ºi va fi salariat ca atare de stat, sau din fondurile universitãþii.
Docenþii mai pot ocupa în universitate posturi de ajutoare la seminariile
universitare, conferenþiari, ºefi de lucrãri practice, prosectori sau preparatori, ºefi
de lucrãri în laboratorii, asistenþi de clinicã în spitalele alipite pe lângã facultatea
de medicinã. În acest caz, ei primesc leafa sau diurna funcþiunii ce ocupã.
Docenþii vor putea suplini, în caz de lipsã, pe agregaþi sau profesori la cursuri
ºi la examene. Pentru aceasta se cere aprobarea rectorului, iar dacã durata suplinirii trece de 15 zile, aprobarea ministerului.
Numãrul docenþilor de la o universitate nu este limitat.
Art. 64. – Pentru ca cineva sã fie admis ca docent universitar, trebuie sã
posede diploma de doctor pentru specialitatea respectivã ºi sã treacã înaintea ei
un examen de abilitare.
Candidatul prezintã facultãþii, la care voieºte sã se abiliteze cererea sa,
însoþitã de un memoriu asupra studiilor fãcute ºi a lucrãrilor sale ºtiinþifice.
Facultatea, apreciind cererea candidatului, o va supune aprobãrii ministerului.
Examenul se anunþã cu ºase luni înainte ºi se þine la universitatea unde este
vacanþa, înaintea unei comisiuni compusã din trei profesori numiþi de decan,
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dintre profesorii facultãþii care reprezintã specialitatea pentru care se face examenul, sau specialitãþile înrudite, ºi din doi profesori universitari, numiþi de
ministru. Preºedintele se va numi de ministru dintre membrii comisiunii.
Examenul de abilitare va consta din:
a) O lucrare originalã tipãritã, din materia asupra cãreia se trece examenul.
În nici un caz, aceastã lucrare nu va putea fi înlocuitã prin disertaþiunea cu care
candidatul ºi-a obþinut titlul de doctor;
b) Un colocviu asupra specialitãþii, pentru care se cere abilitarea;
c) Douã lecþiuni publice, fãcute dupã 24 de ore de preparare, asupra unor
subiecte date de facultate;
d) Candidaþii pentru docenþã în ºtiinþele experimentale sau medicale vor
mai face ºi câte douã lucrãri practice, în laborator sau în spital, asupra unor
subiecte date de facultate ºi în timpul fixat de dânsa.
Rezultatul examenului de abilitare se consemneazã într-un raport, care va
conþine analiza motivatã a probelor trecute de fiecare candidat.
Numirea docenþilor se face de minister.
Docentul numit la o universitate se poate transfera la cealaltã universitate,
dacã aceastã transferare este admisã de consiliul facultãþii, la care docentul
voieºte sã se transfere.
Art. 65. – Profesorii ºi agregaþii fac cursurile universitare fundamentale sau
dezvoltãtoare, precum ºi conferinþele ºi lucrãrile practice, care se raportã în mod
nemijlocit la aceste cursuri. Ei pot ocupa posturile de directori de seminar, laborator
sau institut universitar, ori de ºefi de clinicã în spitalele alipite pe lângã universitãþi.
Art. 66. – Un agregat poate fi ridicat la gradul de profesor la catedra ce
ocupã, dacã a funcþionat deja în acea calitate timp de cel puþin trei ani consecutivi ºi s-a distins prin lucrãrile sale ºtiinþifice asupra materiei ce predã, sau
prin valoarea cursului sãu.
Asemenea numire se dã de ministru, prin decret regal, dupã raportul motivat
al Senatului universitãþii, bazat pe avizul motivat al consiliului facultãþii respective.
Art. 67. – Toate catedrele universitare, care se vor gãsi în fiinþã la promulgarea acestei legi, se vor conserva.
Profesorii universitari, care se vor gãsi atunci funcþionând cu titlul provizoriu sau definitiv, vor fi consideraþi, dupã aplicarea legii de faþã, ca profesori.
Pentru viitor, crearea, suprimarea sau schimbarea de destinaþie a unei catedre universitare, devenitã vacantã, se va face numai prin lege, dupã cererea
facultãþii respective sau, dupã propunerea ministrului, ºi dupã ce se va lua avizul
Senatului universitãþii, unit cu colegiul profesorilor facultãþii respective.
Art. 68. – Când o catedrã, ocupatã de un agregat sau de un profesor, rãmâne
vacantã, ministerul, în urma avizului consiliului facultãþii respective, însãrcineazã cu suplinirea ei pe unul dintre docenþi, dintre agregaþi sau dintre profesorii facultãþii.
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Art. 69. – Pentru ocuparea unei catedre vacante, se publicã vacanþa prin
Monitorul Oficial. Pânã în termen de douã luni, candidaþii adreseazã cererile lor
ministerului, însoþite de un memoriu în dublu exemplar, asupra titlurilor ºi
lucrãrilor lor ºtiinþifice. Ministerul înainteazã câte un exemplar din acest memoriu fiecãreia din facultãþile respective de la cele douã universitãþi.
Senatul fiecãrei universitãþi, unit cu colegiul profesorilor facultãþii respective, va avea dreptul a recomanda ministerului, pentru locul vacant, câte un
candidat, luat ori dintre cei ce au fãcut cererea, sau în afarã de dânºii. Recomandarea se poate face:
a) Dintre profesorii ori agregaþii uneia din facultãþile respective care au
fãcut lucrãri în specialitatea catedrei vacante;
b) Dintre docenþii în exerciþiu, care ar fi funcþionând fãrã întrerupere de cel
puþin trei ani ca docenþi;
c) Dintre românii care ocupã o funcþiune echivalentã cu aceea de profesor
sau de agregat într-o universitate strãinã;
d) Dintre orice alte persoane, care se vor fi distins prin lucrãri ºtiinþifice de
mare însemnãtate în specialitatea cãreia aparþine catedra vacantã.
Pe lângã acestea, dacã catedra vacantã este de o clinicã, se mai cere ca cel
recomandat sã fi fost intern de spitale, cap de clinicã în acea specialitate, sau
medic primar ori secundar.
Dacã universitatea nu gãseºte pe nici unul care sã-i prezinte garanþii suficiente, poate sã nu recomande pe nimeni. În orice caz, raportul va fi motivat ºi
va discuta titlurile ºi lucrãrile ºtiinþifice ale candidaþilor puºi în cauzã.
Ministrul va da numirea unuia dintre candidaþii recomandaþi de universitãþi.
Are însã ºi dreptul de a nu confirma pe niciunul din ei.
Dacã numirea se face conform acestui articol ºi dacã persoana numitã este
deja profesor universitar, ea se va numi tot cu titlul de profesor.
Dacã cel numit are gradul de agregat, el va putea fi numit ori tot ca agregat,
ori ca profesor; în acest din urmã caz, însã, el va trebui sã aibã cel puþin trei ani
consecutivi de serviciu ca agregat ºi sã fi fost recomandat anume cel puþin de
una din cele douã universitãþi pentru aceastã înaintare, pe baza lucrãrilor sale
originale în specialitatea pentru care i se cere numirea.
Dacã persoana numitã aparþine categoriilor c sau d, ea va putea fi numitã
ca agregat sau ca profesor, dupã durata ºi importanþa lucrãrilor sale ºtiinþifice,
în specialitatea pentru care i se cere numirea.
În toate cazurile de numiri de agregaþi ºi profesori universitari, se vor
publica în Monitor ºi în Buletinul ministerului atât rapoartele comisiilor, care au
examinat lucrãrile candidaþilor, cât ºi ale universitãþilor, precum ºi decizia
motivatã a ministrului. Aceastã dispoziþie priveºte ºi numirile de agregaþi fãcute
în puterea art. 70 ºi 71.
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Art. 70. – În caz când numirea nu se poate face conform art. 69, din lipsã
de candidaþi care sã împlineascã condiþiunile cuvenite, ministerul va publica
concurs de agregaþie pentru catedra vacantã.
Concursul se va anunþa cel puþin cu ºase luni înainte ºi se va þinea la universitatea, unde este vacanþa, înaintea unei comisiuni, compusã din trei profesori
numiþi de decan, dintre profesorii facultãþii care reprezintã specialitatea, pentru
care se face concursul sau specialitãþile înrudite, ºi din doi profesori universitari
numiþi de ministru. Preºedintele se va numi de ministru, dintre membrii comisiunii.
Candidaþii vor trebui sã poseadã titlul de doctor în specialitatea respectivã.
Concursul va consta din aceleaºi probe ca ºi cele enumerate la art. 64.
Rezultatul concursului se supune la aprobarea ministrului, care atunci va da
numirea candidaþilor ce vor fi reuºit.
Numirea de agregat, datã în condiþiunile prevãzute de acest articol, se va face
cu titlul provizoriu, pe termen de trei ani. Dupã acest timp, în urma raportului
favorabil al Senatului universitãþii, dat dupã propunerea consiliului facultãþii respective, ministrul va putea face numirea definitivã. Dacã raportul nu este favorabil,
se vor mai putea acorda agregatului încã douã prelungiri de câte un an. Dacã nici
dupã aceste intervale, el nu va fi recomandat de universitate pentru numirea
definitivã, el va înceta de drept de a mai face parte din numãrul agregaþilor.
Art. 71. – În caz când una din universitãþi sau ºi amândouã nu ar înainta
raportul privitor la o numire de agregat sau de profesor pânã în trei luni de la
convocare, ministrul va face o nouã invitare universitãþii care este în întârziere,
ºi dacã, pânã în douã luni de la data acestei noi convocãri, universitatea nu a
înaintat raportul sãu, ministrul va putea numi de-a dreptul ca agregat sau profesor pe orice persoanã, care ar îndeplini condiþiile legii, chiar în lipsa raportului
sau rapoartelor, ce încã nu i s-a prezentat. În acest caz, însã, decizia ministrului
va arãta motivele numirii fãcute.
Lunile iulie, august ºi septembrie, nu conteazã în termenele menþionate în
acest articol.
Art. 72. – Numirea de docent, precum ºi aceea de agregat cu titlul provizoriu, se va face prin deciziune ministerialã. Numirea de agregat cu titlul
definitiv ºi aceea de profesor se va face prin decret regal.
Art. 73. – Pentru numirile de la facultãþile de teologie se aduc urmãtoarele
modificãri la regulile stabilite în articolele precedente:
Nimeni nu poate obþine titlul de docent, agregat sau profesor, dacã nu este
creºtin-ortodox.
În caz de vacanþã a unei catedre, recomandãrile cerute de art. 69 se vor face,
una de Senatul universitãþii, unit cu colegiul profesorilor facultãþii de teologie,
ºi alta de Sf. Sinod. Pentru rest, se va urma ca la art. 69.
Comisiunea pentru concursul de agregaþi, prevãzut la art. 70, se va compune din trei profesori ai facultãþii de teologie, numiþi de decan, ºi doi membri
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numiþi de ministru, fie dintre profesorii facultãþii de teologie sau de litere, fie
dintre alte persoane, ce nu fac parte din învãþãmânt. Preºedintele va fi numit de
ministru dintre membrii juriului.
Art. 74. – Fiecare din cursurile universitare poate fi fãcut de unul sau mai
mulþi profesori sau agregaþi. Din contrã, acelaºi profesor sau agregat poate fi
însãrcinat cu mai multe cursuri în cadrul specialitãþii sale. În aceastã privinþã,
ministerul va cere totdeauna avizul consiliului facultãþii respective.
De asemenea, profesorii ºi agregaþii pot fi obligaþi a face cursuri ºi în alte
facultãþi, însã numai în materia care intrã în sfera specialitãþii lor. Pentru asemenea cursuri suplimentare, ei vor primi o diurnã.
Fiecare, profesor sau agregat poate face lecþiuni suplimentare asupra oricãror alte materii în limita specialitãþii sale, ºi chiar în afarã de specialitate;
aceasta însã numai cu autorizaþiunea consiliului facultãþii respective. În caz de
controversã, profesorul va putea apela la Senatul universitãþii, care va pronunþa
asupra cererii imediat ºi în ultimã instanþã. Asemenea cursuri sunt gratuite ºi
facultative pentru studenþi.
Art. 75. – Agregaþii definitivi ºi profesorii universitari sunt inamovibili. Ei
nu pot fi suspendaþi, permutaþi sau excluºi din corpul didactic, decât în conformitate cu prescrierile acestei legi.
Art. 76. – Profesorii ºi agregaþii sunt obligaþi sã facã regulat cursurile ºi
conferinþele cu care sunt însãrcinaþi, conform programelor ºi regulamentelor.
Numãrul orelor de curs, conferinþe sau lucrãri practice se determinã de cãtre
consiliul fiecãrei facultãþi, care va cãuta sã armonizeze lucrãrile facultãþii cu
nevoile de pregãtire ale fiecãrei specialitãþi. În orice caz, numãrul orelor de curs,
conferinþe ºi lucrãri practice, nu va fi mai mic de 6 ore pe sãptãmânã pentru
fiecare profesor.
Ei sunt datori sã ia parte la examene, consilii de facultate sau de universitate,
sã primeascã ºi sã îndeplineascã însãrcinãrile de membrii în senatul universitar.
Ei sunt datori sã facã parte din juriile examinatoare, în care vor fi numiþi,
fie de rector, fie de decani, fie de consilii, fie de ministru, conform legii ºi
regulamentelor. Când însã aceste însãrcinãri ar fi strãine de universitate, ei vor
fi indemnizaþi dupã regulile, ce se vor stabili prin regulamente.
Orice lipsã nejustificatã de la una din aceste îndatoriri va trage dupã dânsa
o reþinere proporþionalã din apuntamente, care se va vãrsa în casa ºcoalelor. În
caz de recidivã, se vor putea aplica ºi alte pedepse disciplinare.
Art. 77. – Dispoziþiunile articolelor 39, 40, 43, 44, 46 din aceastã lege se
aplicã ºi profesorilor ºi agregaþilor universitari, cu deosebire cã alin. c de la art
10 se suprimã ºi se înlocuieºte cu aliniatul urmãtor: c) Pentru numirea în funcþiunea de ministru.
Art. 78. – Pedepsele disciplinare, la care pot fi supuºi profesorii, agregaþii
ºi docenþii universitari, sunt cele enumãrate la art. 47 din aceastã lege, afarã de
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cea de la alin. e. Dintre dânsele, ministrul, cu avizul conform al consiliului permanent de instrucþiune, poate pronunþa contra unui profesor sau agregat pe cele
de sub alin. a ºi b; iar contra unui docent pe cea de sub alin. a. Celelalte pedepse
se pot pronunþa de comisiunea de judecatã, prevãzutã la art. 49 din aceastã lege
ºi în formele prevãzute acolo.
Art. 79. – Dupã treizeci de ani de serviciu, un profesor sau un agregat
universitar poate fi pus la pensiune din oficiu. Pentru aceasta, ministerul va cere
mai întâi avizul senatului universitãþii, unit cu colegiul profesorilor facultãþii
respective.
Acest aviz se va da prin vot secret cu bile ºi fãrã dezbatere. El se va înainta
apoi consiliului permanent de instrucþiune, care se va pronunþa definitiv.
În caz când avizul universitãþii este negativ, ministrul, în interesul învãþãmântului, poate cere din nou avizul universitãþii dupã trecere de un an de la
ultima provocare.
Dupã 40 de ani de serviciu împliniþi, profesorii ºi agregaþii universitari pot
fi puºi la pensie din oficiu de cãtre ministrul Instrucþiunii Publice, cu avizul
conform al consiliului permanent.
Dupã vârsta de 70 de ani împliniþi, punerea la pensie din oficiu a profesorilor universitari ºi a agregaþilor este obligatoare.
Profesorii universitari, trecuþi la pensie în virtutea acestui articol, vor pãstra
titlul de „profesori onorari“.
Art. 80. – Postul de profesor universitar este incompatibil cu acela de profesor secundar sau de director de ºcoalã secundarã. Incompatibilitãþile acestea
nu existã pentru agregaþi ºi pentru docenþi.
Art. 81. – Profesorii universitari vor primi leafã de 550 lei pe lunã; agregaþii, leafã de 430 lei pe lunã.
Lefurile profesorilor ºi agregaþilor universitari sunt supuse gradaþiunii, conform art. 37.
Nimeni nu poate ocupa douã catedre universitare, afarã de cazul suplinirii,
prevãzut la art. 68. Catedrele suplinite se plãtesc cu leafa prevãzutã pentru agregaþi.
Profesorii ºi agregaþii, care vor avea a dirija un institut, un laborator sau un
seminar, vor mai primi o diurnã de 100 lei pe lunã. Directorii laboratoriilor de
pe lângã catedrele de clinice nu vor fi plãtiþi. Salariile ºi diurnele prevãzute în
acest articol se vor micºora cu 20% pentru suplinitori.

Secþiunea IV. – Administraþiunea interioarã a universitãþilor
Art. 82. – Fiecare universitate se administreazã de cãtre un rector, numit
prin decret regal, pe termen de trei ani, din o listã de trei persoane alese de
consiliul universitar, dintre profesorii în activitate.
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Rectorul este reeligibil.
El are o diurnã de 270 lei pe lunã.
Rectorul trebuie sã aibã vârsta de 40 ani ºi sã fi servit cel puþin opt ani ca
profesor universitar.
Art. 83. – Afacerile interioare ale fiecãrei facultãþi sunt conduse de cãtre un
decan, ales de consiliul facultãþii dintre profesorii ei în activitate, pe termen de
doi ani, ºi confirmat prin decret regal.
Decanul este reeligibil.
El are o diurnã de 100 lei pe lunã.
Decanul controleazã regulata frecventare la cursuri ºi celelalte lucrãri ale
membrilor corpului didactic al facultãþii.
El are atribuþiuni disciplinare asupra studenþilor, conform regulamentului.
El are sub autoritatea sa cancelaria facultãþii.
El reguleazã examenele ºi numeºte comisiunile examinatoare.
În lipsa decanului, funcþiunile sale sunt îndeplinite de cel mai vechi dintre
profesorii facultãþii.
Art. 84. – Atât rectorul, cât ºi decanii pot fi revocaþi prin decret regal, dar dupã
un raport motivat al ministrului. Cel revocat nu mai poate fi reales timp de trei ani.
Art. 85. – Rectorul administreazã universitatea cu concursul Senatului
universitar, care se compune, afarã de rector, din decanii facultãþilor, ºi din câte
un membru ales de profesorii în activitate ai fiecãrei facultãþi dintre dânºii.
Membrii ordinari ai senatului se aleg pe câte doi ani ºi sunt reeligibili. Alegerea
lor va fi confirmatã de ministru.
Senatul e prezidat de rector, sau, în lipsã, de cel mai vechi dintre decani.
Ei se întrunesc în ºedinþã ordinarã o datã pe lunã ºi în ºedinþe extraordinare
de câte ori este convocat de rector.
Senatul universitar, pe lângã diversele atribuþiuni ce îi sunt date prin
prezenta lege, mai are ºi pe cele urmãtoare:
a) Administreazã averea proprie a universitãþii, conform actelor de donaþiune
sau de fundaþiune ºi regulamentelor speciale, ºi conformându-se dispoziþiunilor
cuprinse în legea Casei ºcoalelor. La finele fiecãrui an ºcolar, el dã seamã publicã
consiliului universitar de modul cum a administrat averea universitãþii;
b) Preparã proiectul de buget al averii universitãþii ºi îl supune la aprobarea
consiliului universitar;
c) Se pronunþã asupra acceptaþiunii legatelor sau donaþiunilor ºi
îndeplineºte formele cerute de legi pentru intrarea în posesiune;
d) Se pronunþã în chestiunile de disciplinã ale studenþilor în cazurile
prevãzute de regulamentul de ordine ºi disciplinã;
e) Ia cunoºtiinþã de raporturile decanilor, fãcute în numele consiliilor de
facultate, ºi adreseazã ministerului, la finele fiecãrui an ºcolar, un raport general
asupra lucrãrilor fãcute în universitate, asupra lipsurilor constatate ºi a îmbunãtãþirilor de adus;
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f) Se pronunþã în toate chestiunile asupra cãrora va fi consultat de rector sau
de ministru.
Art. 86. – Consiliul de facultate se compune din toþi profesorii ºi agregaþii
facultãþii.
El este convocat ºi prezidat de decan, sau, în lipsã, de cel mai vechi dintre
profesori.
Consiliul de facultate, pe lângã atribuþiunile ce-i sunt date prin prezenta
lege, mai are ºi pe cele urmãtoare:
a) Face orarul facultãþii în aºa chip încât studenþii facultãþii sã poatã audia
toate cursurile de care au nevoie pentru prepararea examenelor ce au sã treacã,
atât în facultatea unde sunt înscriºi, cât ºi cursurile înrudite sau ajutãtoare de la
alte facultãþi. Ministerul poate interveni în acest sens la consiliul facultãþii; el
poate apela la Senatul universitãþii, dacã crede cã facultatea nu a þinut seamã de
aceste cerinþe;
b) Discutã diversele chestiuni, care intereseazã mersul studiilor, precum ºi
disciplina în facultate, iar rezoluþiunile luate le supune Senatului universitar;
c) La finele fiecãrui an ºcolar face o dare de seamã de starea facultãþii, pe
care decanul o înainteazã Senatului universitar;
d) Formeazã regulamentele facultãþii, care vor fi supuse aprobãrii ministerului.
În cazurile prevãzute la art. 63, 66, 68 ºi 70, ºedinþele consiliului de facultate se þin numai cu profesorii facultãþii.
Art. 87. – Consiliul universitar se compune din toþi profesorii ºi agregaþii
universitãþii. Atribuþiunile lui, afarã de cele care rezultã din aceastã lege, se vor
fixa prin regulament.
El se convoacã de rector, sau de la sine, dupã cererea a trei membri ai
Senatului, ori a ºapte profesori. El va fi consultat asupra chestiunilor de interes
general al universitãþii, care i se vor supune de rector sau de Senat.
În orice caz, el va þinea cel puþin o ºedinþã pe an, în care va asculta raportul Senatului asupra administraþiunii averii universitãþii ºi va vota bugetul acestei averi.

Institute anexe pe lângã universitãþi
Art. 88. – Pe lângã facultatea de teologie va exista un internat teologic, în
care studenþii, þinuþi în disciplina indispensabilã viitorilor preoþi, vor fi exercitaþi în practica serviciilor religioase.
Studenþii vor fi bursieri sau solvenþi primiþi prin concurs dintre absolvenþii
seminariºti cu diplomã. Intrând în internat, ei vor lua obligaþia de a se hirotoni.
Directorul internatului va fi un cleric hirotonit, licenþiat sau doctor în teologie.
Art. 89. – Studiile practice în facultãþile de medicinã se vor face în institutele, laboratoriile ºi clinicile alipite pe lângã facultãþi.
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Numãrul institutelor ºi laboratoriilor, dotarea lor, personalul necesar la
conducerea lucrãrilor se fixeazã de minister prin regulamente, dupã ce va lua
avizul consiliului facultãþii.
Clinicile se vor face în Bucureºti, în spitalele Eforiei spitalelor civile; iar în
Iaºi, în ale epitropiei Sf. Spiridon. Aceste aºezãminte vor pune la dispoziþiunea
facultãþilor, sãlile ºi numãrul de paturi necesare învãþãmântului clinic. Profesorii
de clinicã vor fi de drept ºefii acestor servicii spitaliceºti. Un regulament va
hotãrî raporturile între profesorii de clinicã ºi administraþiunile spitlelor, precum
ºi condiþiunile, în care se va face învãþãmântul practic medical în celelalte
servicii ale spitalelor.
Art. 90. – Învãþãmântul farmaceutic ºi cel dentistic va fi alipit pe lângã
Facultatea de medicinã din Bucureºti.
Învãþãmântul teoretic ºi practic al acestor specialitãþi se va face în
facultatea de medicinã, în facultatea de ºtiinþe ºi în cursuri ºi laboratorii speciale
anexate acestor facultãþi. Cursurile anexate se vor face de agregaþi. Condiþiunile
de admisibilitate ale studenþilor vor fi aceleaºi ca ºi pentru studenþii facultãþilor
de medicinã. Regulamentele speciale, fãcute dupã formele stabilite la art. 89,
vor hotãrî: cursurile ºi lucrãrile practice ce trebuie sã facã studenþii în facultãþi,
în cursurile ºi laboratoriile anexe, în farmacii sau în spitale, precum ºi examenele ce trebuie sã treacã pentru a obþine titlul de farmacist sau de dentist.
Art. 91. – Lucrãrile practice la facultãþile de filosofie ºi litere se vor face în
seminariile universitare, alipite pe lângã aceste facultãþi.
Lucrãrile practice la facultãþile de ºtiinþe se vor face în conferinþele, în
institutele ºi în laboratoriile alipite pe lângã aceste facultãþi.
Numãrul seminariilor universitare ºi al laboratoriilor, organizaþiunea, dotaþiunea ºi personalul lor se vor hotãrî de minister prin regulamente, dupã ce se va
lua avizul consiliilor de facultate. Tot prin regulamente, ministerul poate întruni
mai multe seminarii sau mai multe laboratorii, care, prin natura lor, pot fi combinate împreunã, organizându-le într-un singur institut. Pentru aceasta se va cere
avizul consiliului facultãþii respective.
Art. 92. – Pe lângã fiecare universitate se va organiza câte un seminar pedagogic, menit a pregãti personalul didactic pentru învãþãmântul secundar.
Lucrãrile acestui seminar vor fi teoretice ºi practice. Din punctul de vedere
teoretic, seminarul pedagogic are de scop familiarizarea candidaþilor cu discuþiunile pedagogice ºi cu literatura pedagogicã. Din punctul de vedere practic,
seminariºtii vor face practica didacticã într-o ºcoalã secundarã de bãieþi, care va
fi alipitã pe lângã seminar ca ºcoalã de aplicaþie.
Lucrãrile acestui seminar se vor conduce de cãtre un maistru de conferinþe,
numit de ministru dintre profesorii de pedagogie ai universitãþii, ori dintre
profesorii sau agregaþii universitari, care îºi vor fi afirmat competenþã în chestiuni de pedagogie teoreticã ºi practicã. Maestrul de conferinþe va fi ajutat în
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lucrãrile sale de mai mulþi repetitori, care vor fi luaþi dintre agregaþii facultãþilor
de filosofie, litere ºi ºtiinþe sau dintre profesorii secundari, care vor fi dovedit o
competenþã specialã în materie pedagogicã.
ªcoala de aplicaþie a seminarului pedagogic va avea un director, care va
putea fi sau conferenþiarul de pedagogie sau unul dintre repetitorii seminarului;
în acest din urmã caz, el va lucra sub conducerea maistrului de conferinþe.
Studenþii facultãþilor de filosofie, litere ºi ºtiinþe, care se destinã carierii
didactice, sunt obligaþi sã frecventeze regulat lucrãrile teoretice ºi practice ale
seminarului pedagogic, conform art. 24 din aceastã lege.
Art. 93. – Personalul de ºefi de lucrãri, conferenþiari, asistenþi, prosectori,
preparatori, ajutori, desenatori, custozi, mecanici etc., necesari diverselor institute,
laboratorii, clinice ºi seminarii, se numesc ºi se revoacã de ministru, dupã ce iau
avizul directorului institutului, laboratorului, clinicii sau seminarului respectiv.
Art. 94. – Studenþilor români fãrã mijloace, afarã de cei din facultatea de
teologie, li se vor da burse de studiu. Aceste burse se vor da prin concurs. O
parte din burse vor fi în special rezervate studenþilor, care se destinã carierii
didactice. Bursele vor fi de câte 100 lei pe lunã cel puþin.
Studenþii bursieri vor fi supuºi unei supravegheri deosebite în ceea ce priveºte studiile ºi purtarea lor. Vor pierde bursa cei care nu vor fi exacþi la cursuri,
conferinþe ºi lucrãri practice, cei ce nu-ºi vor trece examenele cu succes, la
epocile fixate prin regulamente, ºi cei ce nu vor avea purtare bunã.

Secþiunea VI. – ªcoala normalã superioarã de fete
Art. 95. – Se va înfiinþa o ºcoalã normalã superioarã de fete, destinatã a
prepara profesoarele pentru ºcoalele secundare de fete.
ªcoala va fi împãrþitã în douã secþiuni: secþiune literarã ºi secþiune ºtiinþificã.
În secþiunea literarã, se vor propune urmãtoarele materii: limbile românã,
latinã, francezã ºi germanã; istoria literaturilor antice ºi moderne; istoria artelor;
istoria generalã ºi istoria românilor; estetica; noþiuni de economie politicã,
dreptul uzual ºi instrucþiunea civicã.
În secþiunea ºtiinþificã, se vor propune: matematicile cu contabilitatea, cosmografia, fizica, chimia, fiziologia, zoologia, botanica, mineralogia, geologia,
igiena.
Geografia generalã ºi a României, psihologia, logica ºi pedagogia se vor
preda la ambele secþiuni.
Cursurile fiecãrei secþiuni vor fi de trei ani.
Art. 96. – Cursurile, conferinþele ºi lucrãrile practice se vor face de maiºtri de
conferinþe, retribuiþi cu diurne. Ei se numesc de ministru, dupã necesitãþile ºcoalei,
dintre profesorii universitari, agregaþi, docenþi sau strãini, angajaþi cu contract.
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Lucrãrile practice se vor face în laboratoriile universitãþii. Elevele anului al
III-lea vor face practicã pedagogicã în ºcoala secundarã de fete de gradul al
doilea, sub conducerea maistrului de pedagogie ºi a maiºtrilor respectivi.
Art. 97. – Promovarea elevelor dintr-o clasã în alta se face în urma unui
examen anual, þinut în prezenþa unui delegat al ministrului.
Dupã terminarea cursului, elevele vor trece un examen general de capacitate asupra materiilor propuse în secþiunea, în care au urmat, dinaintea unei
comisiuni compusã din maiºtrii ºcoalei ºi din delegaþi ai ministrului.
Examenul general va consta în probe scrise, care sunt eliminatorii, în probe
orale, care sunt extemporale, ºi în probe de practicã pedagogicã. Pe lângã acestea,
elevele secþiunii ºtiinþifice vor face ºi lucrãri experimentale în laboratorii. Elevele
ambelor secþiuni vor mai trebui sã fie examinate, oral ºi extemporale, din pedagogie. Acest examen are de scop sã dovedeascã întrucât elevele sunt familiarizate
cu problemele pedagogice mai însemnate, precum ºi modul cum se orienteazã ele
în literatura pedagogicã.
Elevele, care reuºesc la examenul general, sunt înscrise în ordinea de merit
în tabloul prevãzut la art. 29.
Elevele, care nu reuºesc, se pot prezenta în o altã sesiune.
Elevele, care nu reuºesc la trei sesiuni, pierd dreptul de a se mai prezenta
la examen.
Art. 98. – La examenul general de capacitate, prevãzut în acest articol, sunt
admise ºi licenþiatele în filosofie, litere sau ºtiinþe, care vor fi urmat, ca externe
sau ca solvente, în internatul ºcoalei normale superioare de fete, lucrãrile
teoretice ºi practice de pedagogie ale anului al III-lea din aceastã ºcoalã.
Nu sunt însã admise la lucrãrile de practicã pedagogicã, despre care se face
menþiune în aliniatul de mai sus, decât licenþiatele care vor dovedi cã au audiat
cursuri de pedagogie în universitate ºi au trecut un examen satisfãcãtor asupra
acestei materii. Deosebit, ele trebuie sã fie românce.
Art. 99. – Toate elevele ºcoalei normale trebuie sã fie românce. Ele sunt
interne, bursiere sau solvente. Ele se primesc prin concurs dintre absolventele
ºcoalelor secundare de fete de gradul al doilea, dintre absolventele ºcoalelor
normale de institutoare ºi dintre fetele, care vor fi posedând titluri echivalente
cu acestea.
Art. 100. – De la promulgarea acestei legi, nici un gimnaziu sau liceu nu se
va mai putea înfiinþa decât printr-un anume proiect de lege.

Capitolul VI. – Dispoziþiuni finale ºi tranzitorii
Art. 101. – Aceastã lege se va pune în aplicare de la 1 septembrie 1901, cu
deosebire de dispoziþiile cuprinse în art. 36 ºi 81, relative la salarii, care nu se vor
aplica decât de la 1 aprilie 1902 ºi cu rezervele cuprinse în articolele urmãtoare.
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Art. 102. – Profesorii ºi agregaþii universitari, directorii de laboratorii ºi de
institute universitare, profesorii ºi maiºtrii de învãþãmânt secundar, de ºcoli
normale ºi de seminarii, care vor fi funcþionând cu titlul provizoriu sau definitiv
la punerea în aplicare a acestei legi, vor pãstra posturile lor aºa cum vor fi în
momentul acela. Retribuþiunile lor vor continua a li se plãti aºa cum vor fi în
momentul votãrii acestei legi, iar gradaþiile lor rãmân regulate prin legea din 6
martie 1883.
Cu toate acestea, profesorii ºi maiºtrii secundari, numiþi cu titlul provizoriu
în virtutea art. 95 din legea de la 5 aprilie 1900, vor fi retribuiþi în conformitate
cu dispoziþiunile legii de faþã.
Profesorii ºi maiºtrii secundari, de ºcoli normale primare ºi de seminarii,
rãmân obligaþi a face pânã la 12 ore de lecþii pe sãptãmânã.
Profesorii provizorii, care se vor gãsi funcþionând cu acest titlu la punerea în
aplicare a legii, vor obþine numirea definitivã, conform art. 34 din aceastã lege.
Art. 103. – Actualii profesori de curs secundar, de ºcoli normale primare ºi
de seminarii, care vor cere, vor putea fi admiºi sã treacã examenul de capacitate,
prevãzut la art. 24, pentru o singurã specialitate, pe lângã aceea pentru care au
concurat deja, conform legii din 17 martie 1879. La acest examen, ei vor fi
dispensaþi de condiþiunea cerutã de art. 24 de a fi urmat un curs de pedagogie,
împreunã cu toate conferinþele ºi lucrãrile practice, care se þin de acel curs.
Celor care vor reuºi, li se vor putea încredinþa ºi cursuri relative la specialitatea pentru care au trecut examenul, în condiþiunile legii de faþã. Totdeodatã, leafa
lor se va regula tot dupã legea de faþã. Cu toate acestea, termenele de gradaþie, ce
li se vor fi acordat deja dupã legea din 6 martie 1883, vor rãmâne neschimbate.
Art. 104.– Actualii profesori ºi maiºtri de curs secundar, de ºcoli normale
primare ºi de seminarii, vor putea cere adãugirea orelor lor de curs, în specialitatea în care profeseazã, ºi peste numãrul de 12 ore pe sãptãmânã. Ministrul va
putea acorda aceastã creºtere, în urma raportului favorabil al consiliului inspectorilor învãþãmântului secundar ºi cu avizul conform al consiliului permanent de
instrucþiune.
La caz de îndoialã, consiliul va putea însãrcina pe unul din membrii sãi, sau
pe altã persoanã aleasã de dânsul, cu facerea unei cercetãri suplimentare.
Când numãrul de ore de curs ale unui profesor sau maistru actual a fost
mãrit peste numãrul de 12 pe sãptãmânã, conform dispoziþiunilor din acest
articol, salariul lui se va regula conform art. 36 ºi 37 din prezenta lege.
În orice caz, termenele de gradaþiune câºtigate de dânsul pânã în momentul
aplicãrii prezentei legi vor rãmânea neschimbate.
Art. 105. – Tinerii, care vor fi obþinut titlul de licenþiaþi în ºtiinþe sau în
litere pânã în ziua de 23 martie 1899 inclusiv, se vor admite la examenul de
capacitate prevãzut la art. 24, cu dispensa condiþiunii de a fi urmat un curs de
pedagogie la o universitate, împreunã cu toate conferinþele ºi lucrãrile practice,
care se þin de acel curs.
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Art. 106. – În timp de doi ani de la promulgarea acestei legi, actualii suplinitori licenþiaþi ºi suplinitoare de cursul secundar, care, în momentul promulgãrii acestei legi, vor fi având cinci ani neîntrerupþi de funcþionare ca suplinitori,
ºi care vor fi recomandaþi pentru aceasta de cãtre inspectoratul general al învãþãmântului secundar, vor fi admiºi a trece examenele de capacitate, prevãzute la
art. 25, fãrã obligaþiunea de a fi urmat un curs de pedagogie la universitate, nici
conferinþele ºi lucrãrile practice ale unui seminar de pedagogie. Ei vor trebui
însã sã facã probele de practicã pedagogicã, prevãzute la art. 25, alin. X.
Art. 107.– Profesorii suplinitorii licenþiaþi, care, la promulgarea prezentei
legi, se vor gãsi în condiþiunile prevãzute în articolul de mai sus, vor fi admiºi
a trece examenul de capacitate numai pentru specialitatea, pe care a suplinit-o.
Art. 108.– Pânã va ieºi prima promoþie de absolvente ale ºcoalei normale
superioare de fete, vor fi primite la examenul pentru înscrierea în tabelele de
capacitate, prevãzute la art. 29, licenþiatele în ºtiinþe sau în filosofie ºi litere de
la universitãþile române sau de la universitãþile strãine, întrucât diplomele lor
vor fi fost deja verificate. Examenul, la care vor fi ele supuse, va fi identic cu
examenul general prevãzut la art. 97, alin. II, III.
Candidatele la examenul de capacitate, care se vor prezenta în condiþiunile
de mai sus, în timp de trei ani de la promulgarea acestei legi, vor fi dispensate
de dovada cã au urmat un curs de pedagogie; ele vor trebui însã sã treacã un
examen oral extemporal din pedagogie ºi nu vor fi dispensate de probele de
practicã pedagogicã.
Art. 109. – În timp de trei ani de la promulgarea acestei legi, ministrul va
avea dreptul a trensfera, cu avizul conform al consiliului permanent de instrucþiune, pe profesorii ºi profesoarele de la ºcoalele normale primare, care nu au
titlul de licenþã, la o catedrã de aceeaºi materie de la un gimnaziu, curs inferior
de liceu sau ºcoalã secundarã de fete de gradul I, situate în acelaºi oraº, ºi cu
pãstrarea drepturilor lor câºtigate în ceea ce priveºte leafa ºi gradaþiunea.
Art. 110. – Aplicarea noii organizaþiuni a ºcoalelor secundare, prevãzutã de
art. 3 pânã la 6 inclusiv din aceastã lege, se va face treptat în modul urmãtor:
Programele sancþionate la 1 aprilie 1899, în conformitate cu aceastã lege, se vor
aplica treptat, cu începere de la 1 septembrie 1901, ºi claselor secundare, în care
pânã azi nu au fost încã aplicate.
Examenul de bacalaureat este ºi rãmâne desfiinþat. Pentru ºcolarii din
liceele statului care, în virtutea aliniatului precedent, vor termina liceul dupã
programa din 1881, certificatul de absolvire a liceului va echivala cu diploma
de bacalaureat, care se desfiinþeazã.
Pânã la þinerea primului examen de absolvire de liceu, conform art. 19 din
aceastã lege, ºcolarii de liceu, pregãtiþi în familie sau în institute private, vor fi
datori a trece examenul de clasa a VII-a la unul din liceele statului, înaintea unei
comisiuni formate din profesori de ai liceului ºi dintr-un delegat al ministerului.
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Certificatul de promoþiune din clasa a VII-a, astfel obþinut, va echivala, pentru
dânºii, cu diploma de bacalaureat.
Pânã la þinerea primului examen de absolvire de liceu, conform legii de
faþã, ºcolarii pregãtiþi în familie sau în institute private, care vor fi absolvit liceul
înainte de 1 septembrie 1898, ºi care nu vor fi fost promovaþi din clasa a VII-a
în urma unui examen trecut la un liceu al statului, sau nu vor fi obþinut diploma
de bacalaureat pentru a se înscrie la universitate, vor trece un examen de
admitere în universitate. Acest examen se va face: pentru înscrierea în facultatea
de drept ºi în cea de filosofie ºi litere, asupra limbilor românã, latinã, elenã ºi
francezã; iar pentru facultatea de ºtiinþe ºi cea de medicinã, precum ºi pentru
învãþãmântul farmaceutic ºi dentistic, asupra limbilor românã ºi francezã,
asupra matematicilor ºi a ºtiinþelor fizice ºi naturale. Comisiunea de examen se
va compune din decan ºi câte trei profesori, luaþi respectiv din facultatea de
filosofie ºi litere ºi din cea de ºtiinþe.
Art. 111. – Transformarea actualelor licee, conform legii de faþã, se va face
dupã urmãtoarele norme:
În oraºele unde sunt mai multe licee, clasice sau reale, se vor putea combina clasele superioare din douã licee într-un singur liceu complet, cu secþiunile
prevãzute în art. 3 din aceastã lege. Clasele inferioare se vor organiza cu clase
paralele, conform art. 16.
În oraºele, unde este un singur liceu, se vor organiza treptat secþiunile prevãzute la art. 3.
Art. 112. – În timp de 3 ani de la promulgarea acestei legi, candidaþii la titlul
de docent universitar se vor putea admite la examenul de abilitare numai cu
diploma de licenþã pentru facultãþile de teologie, ºtiinþe, filosofie ºi litere.
Art. 113. – Agregaþii de pe lângã facultãþile de ºtiinþe ºi de litere, numiþi în
virtutea legii din 5 aprilie 1900, vor pãstra titlul de agregat ºi se vor bucura de
drepturile conferite agregaþilor prin prezenta lege.
Agregaþii de pe lângã facultãþile de medicinã ºi de drept, numiþi în virtutea
legii din 5 aprilie 1900, vor pãstra titlul ºi drepturile, care le erau conferite prin
acea lege.
Art. 114. – Pânã în termen de doi ani de la promulgarea acestei legi, suplinitorii catedrelor universitare vor putea fi recomandaþi pentru numirea ca agregaþi sau profesori universitari la catedrele ce suplinesc, pe baza lucrãrilor lor
ºtiinþifice ºi în conformitate cu dispoziþiile acestei legi, dispensându-se numai
de titlul de doctor.
Art. 115. – Femeile strãine, membri ai corpului didactic, vor putea obþine
pensie, potrivit cu reþinerile ce li s-au fãcut de la numirea în învãþãmânt ºi în
conformitate cu legea pensiilor civile.
Art. 116. – Toate legile, regulamentele ºi dispoziþiile anterioare legii de faþã,
privitoare la învãþãmântul secundar ºi superior ºi contrarii dispoziþiunilor ei,
sunt ºi rãmân abrogate din momentul promulgãrii acestei legi.
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Lege asupra învãþãmântului profesional de la 31 martie 1899,
cu modificãrile introduse prin legea promulgatã cu
decretul nr. 2.727 din 9 iulie 1901
Sancþionatã cu decretul regal nr. 3.080 din 19 august 1901. (Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 119 din 29 august 1901.)

Capitolul I. – Dispoziþiuni generale
Art. 1. – Învãþãmântul profesional are drept obiect studiul teoretic ºi practic
al agriculturii, cu industriile anexe ºi derivate, al meseriilor ºi al comerþului.
Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor este autoritatea supremã a
învãþãmântului profesional. El are controlul asupra ºcoalelor întreþinute de stat, de
judeþe ºi de comune, cum ºi asupra celor înfiinþate de particulari sau de asociaþiuni
private, pe care le exercitã direct sau prin inspectorii învãþãmântului profesional.
Fac excepþie ºcoala superioarã de agriculturã de la Herãstrãu ºi cea de
silviculturã de la Brãneºti, care rãmân sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Industriei, Comerþului ºi Domeniilor.
Art. 2. – ªcoalele de învãþãmânt profesional se pot înfiinþa de cãtre stat, judeþe ºi comune, fie în mod separat, fie în asociaþiune unele cu altele; particularii
sau asociaþiunile private pot asemenea înfiinþa ºcoli profesionale. În toate cazurile, autorizaþia ministerului este indispensabilã pentru deschiderea lor. Judeþele ºi comunele, pentru a deschide asemenea ºcoli, vor trebui sã aibã împuternicirea cuvenitã, conform legii judeþene sau comunale.
Cheltuielile de întreþinere ale unei ºcoli privesc în întregime pe autoritatea sau
autoritãþile, care au înfiinþat ºcoala. Conducerea ºi întreþinerea ºcoalei se va face,
dupã regulile care se vor stabili la creaþiunea ei, prin înþelegere comunã între Ministerul Instrucþiunii ºi fundatorii ºcoalei ºi în conformitate cu prescrierile acestei legi.
Timpul, pentru care se face învoiala, va fi stabilit prin actul de înþelegere.
În niciun caz, o ºcoalã nu se poate înfiinþa de cãtre judeþe, comune, asociaþiuni private, sau de cãtre particulari, fie în mod separat, fie în asociaþiune,
pentru un timp mai scurt decât 10 ani. Pentru tot timpul, cât judeþul sau comuna
ºi-a luat obligaþiunea a întreþine o ºcoalã sau a contribui la întreþinerea ei, partea
de cheltuieli care o priveºte este obligatorie, pentru dânsa, ºi se înscrie din oficiu
în bugetul sãu pe fiecare an, pânã la expirarea termenului învoielii.
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Dacã una din autoritãþile intrate în asociaþiune este statul, partea de cheltuieli privitoare pe ceilalþi asociaþi se varsã pe fiecare an la tezaur, iar cheltuielile ºcoalei se fac de cãtre stat.
Art. 3. – Învãþãmântul profesional în ºcolile publice este gratuit pentru fiii
de români.
Fiii de strãini pot fi primiþi în ºcolile profesionale publice, dacã vor fi locuri
disponibile, dupã ce se vor satisface cererile fiilor de români. Ei vor plãti atunci
o taxã, care se va fixa prin regulamente pentru fiecare ºcoalã, ºi care se va vãrsa
la fondul ºcoalei. Ministerul poate dispensa, în parte sau în total, de plata acestei
taxe pe ºcolarii merituoºi ºi sãraci.
În niciun caz, numãrul strãinilor admiºi nu va putea trece peste a cincea
parte din numãrul total al elevilor ºcoalei.
Art. 4. – ªcolile profesionale se împart în ºcoli profesionale de bãieþi ºi
ºcoli profesionale de fete.

Capitolul II. – ªcoli de agriculturã cu industriile
anexe ºi derivate
Art. 5. – Învãþãmântul agricol se predã, pentru bãieþi, în ºcolile elementare
ºi în ºcolile inferioare de agriculturã; iar pentru fete, în ºcolile elementare de
gospodãrie ruralã.

Secþiunea I. – ªcoalele elementare de agriculturã ºi de
gospodãrie ruralã
Art. 6. – ªcolile elementare de agriculturã au de scop învãþãmântul practic
al agriculturii raþionale, în vederea culturii celei mici. În ele se vor putea învãþa
ºi câte una sau mai multe din culturile ºi industriile anexe agriculturii sau derivate dintr-însa. Felul învãþãmântului va varia potrivit trebuinþelor regiunii.
Durata învãþãmântului va fi de doi ani. Învãþãmântul va cuprinde, pe lângã
învãþãtura practicã a agriculturii ºi a industriilor ei anexe sau derivate, repetiþii
asupra aritmeticii ºi geometriei din programa clasei a IV-a primare urbane, sau
a claselor a IV-a ºi a V-a primare rurale, cu adãugire de noþiuni de contabilitate
simplã; aceste repetiþii, însã, nu vor putea ocupa pe ºcolari mai mult de 3 ore pe
sãptãmânã în timpul muncii câmpului, nici de douã ore pe zi în timpul, când
aceastã muncã este suspendatã.
Restul timpului va fi consacrat lucrãrilor practice, învãþãmântului agricol ºi
lecturilor folositoare.
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În regiunile de pãduri se vor preda ºi noþiuni elementare de silviculturã.
Învãþãmântul agricol va fi exclusiv practic ºi se va face pe terenul ºcolii,
întrebuinþându-se ºcolarii ca lucrãtori. Prin regulamente se va hotãrî ordinea ºi
felul lucrãrilor.
Art. 7. – Pentru fete se vor înfiinþa ºcoli elementare de gospodãrie ruralã, în
care sã se deprindã cu practica gospodãriei þãrãneºti, cu utilizarea productelor,
cu îngrijirea vitelor etc. Aceste ºcoli vor fi sau de sine stãtãtoare, sau alãturate
pe lângã o ºcoalã elementarã de agriculturã, sau pe lângã o ºcoalã primarã de
fete. Modul de funcþionare al acestor ºcoli se va hotãrî prin regulamente.
Art. 8. – ªcolile elementare de agriculturã se vor înfiinþa prin comunele
rurale.
O ºcoalã de acest fel, ca sã se poatã deschide, va trebui sã dispunã de un
teren de culturã de o întindere de cel puþin 20 hectare, de acaretele, vitele ºi
instrumentele agricole, necesare unei exploatãri de mic gospodar rural, de o salã
de clasã ºi de mobilierul de clase necesar. În ºcolile elementare, care se vor specializa în viticulturã, horticultura ºi pomologie ºi nu vor poseda teren pentru
cultura cerealelor, terenul de culturã va avea o întindere de cel puþin 10 hectare.
Procurarea acestora va fi în sarcina judeþului, precum ºi procurarea unei sume
de 500 lei pentru primele cheltuieli de instalare ºi exploatare.
Toate terenurile din þarinã, date pentru ºcoalã cu ocazia diverselor împroprietãriri, sau altfel, cuprinse în întinderea comunii ºi a comunelor vecine,
într-o razã de 5 kilometri împrejurul ºcoalei, se vor ceda ºcoalei ca teren de
culturã ºi se vor micºora cu atât obligaþiile judeþului, în ceea ce priveºte
procurarea terenului de culturã.
Dacã numãrul ºcolarilor este destul de mare ºi dacã dezvoltarea ºcoalei
permite, se va putea lua ºi în arendã pãmânt pentru culturã, cu aprobarea ministerului, ºi cu condiþie ca sã nu fie mai departe decât la 5 kilometri de ºcoalã.
Condiþiile, în care acest pãmânt arendat se va lucra ºi exploata, vor fi întocmai
aceleaºi ca ºi pentru pãmântul, proprietatea ºcoalei.
Plata învãþãtorului pentru câte patru ºcoli în fiecare judeþ va fi pe seama
statului; pentru ºcolile care s-ar înfiinþa peste acest numãr, plata lui va fi pe
seama celor care vor înfiinþa acele ºcoli.
Pânã în trei ani de la punerea în aplicare a acestei legi, fiecare judeþ va fi
obligat a procura cele necesare pentru înfiinþarea cel puþin a unei ºcoli elementare agricole.
În caz de neconformare, sumele cuvenite se vor înscrie din oficiu în
bugetele respective.
Art. 9. – Fiecare ºcoalã elementarã de agriculturã va fi pusã sub conducerea
unui învãþãtor, care va avea asupra sa tot învãþãmântul ºcoalei, atât teoretic cât
ºi practic.
Pentru formarea învãþãtorilor ºcolilor elementare de agriculturã, pe fiecare
an se va lua câte un numãr fixat de minister, dupã trebuinþã, dintre absolvenþii –
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cu notele cele mai mari – ai ºcolilor normale primare de învãþãtori, înscriºi în
tabloul de capacitate pentru învãþãtori, conform art. 52 din legea învãþãmântului
primar ºi normal primar. Se vor prefera acei care vor fi dovedit mai multã aptitudine pentru lucrãrile agricole. Aceºtia, dupã ce vor fi numiþi ca învãþãtori, se
vor trimite sã urmeze, ca interni bursieri ai statului, în timp de un an, teoria ºi
practica lucrãrilor de agriculturã, horticulturã, creºtere ºi îngrijire a vitelor, la una
din ºcolile inferioare de agriculturã ale statului; ºi dupã aceea vor lucra timp de
un an ºi jumãtate, tot ca interni bursieri ai statului, la una din fermele model ale
statului, dependente de Ministerul Domeniilor. Dupã trecerea acestui stagiu de
doi ani ºi jumãtate, normaliºtii vor putea fi numiþi învãþãtori în ºcolile elementare
de agriculturã, în ordinea înscrierii lor în tabloul de capacitate pentru învãþãtori
ºi dupã regulile prescrise de legea învãþãmântului primar ºi normal primar.
Art. 10. – Învãþãtorii normaliºti, numiþi cu titlu provizoriu sau definitiv înainte de punerea în aplicare a acestei legi, ºi care nu vor avea etatea mai mare de
35 de ani, vor putea dobândi calificarea pentru a dirija o ºcoalã elementarã
agricolã, urmând cel puþin un an cursurile ºi lucrãrile unei ºcoli inferioare de
agriculturã ºi ale unei ferme model, conform art. 9, alin. II. În tot timpul acesta,
ei vor primi o indemnizare de 30 lei pe lunã, afarã de partea de salariu ºi gradaþie, la care vor avea drept în puterea alin. III din acest articol.
Numãrul învãþãtorilor, care vor putea fi admiºi pe fiecare an a beneficia de
aceastã dispoziþie, se va fixa de minister. În caz când numãrul cererilor ar fi mai
mare decât acela al locurilor disponibile, admiterea se va face prin concurs.
Învãþãtorii, admiºi a beneficia de dispoziþiile acestui articol, vor fi puºi în
concediu ºi supliniþi în contul lor. Suplinitorul va primi 80% din salariu, iar
învãþãtorul va primi 20% din salariu ºi gradaþia.
Timpul petrecut astfel în concediu se va þinea în seamã pentru gradaþie.
Nu vor putea beneficia de dispoziþiile acestui articol învãþãtorii, care, în
ultimii cinci ani, vor fi suferit vreo pedeapsã disciplinarã mai mare decât cenzura.
Art. 11. – Învãþãtorii ºcolilor elementare de agriculturã se vor numi cu titlu
provizoriu prin deciziune ministerialã.
În timp de trei ani de la numire, ei vor fi supuºi unei supravegheri deosebite.
Acei care, în acest timp, se vor constata cã posedã aptitudinea cuvenitã pentru
predarea agriculturii, vor fi numiþi cu titlu definitiv, prin Decret regal. Ceilalþi vor
fi trecuþi ca învãþãtori de ºcoalã primarã ruralã, tot cu titlu provizoriu, afarã de
învãþãtorii, care vor fi obþinut mai înainte titlu definitiv în învãþãmântul primar.
Numirea definitivã li se va putea da dupã un nou termen de un an, în modul
prevãzut la art. 55 din legea învãþãmântului primar ºi normal primar.
Art. 12. – Învãþãtorii ºcolilor elementare de agriculturã vor primi leafa ºi
gradaþiunea de învãþãtori de ºcoli primare rurale, conform legii învãþãmântului
primar ºi normal primar. Ei au dreptul a se folosi de acaretele, vitele ºi instrumentele agricole ale ºcolii, pentru cultura terenurilor ºcolii.
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Din venitul total al ºcolii, rezultat din exploatarea terenului ei de culturã sau
a celui luat cu arendã, precum ºi din orice altã origine, se vor scãdea cheltuielile
de exploatare, acele de întreþinere a vitelor, precum ºi o sumã de 10 la sutã din
venitul brut, destinatã a forma un fond de rezervã, din care sã se întreþinã, sã se
repare ºi sã se reînnoiascã acaretele, instrumentele ºi vitele ºcolii. Din ceea ce
va mai rãmâne din venit, dupã aceste scãderi, învãþãtorul va lua 20 la sutã; iar
restul va servi pentru a forma fiecãrui ºcolar un capital proporþional cu timpul
cât a lucrat în ºcoalã. Acest capital i se va libera, când va absolvi ºcoala, sub
formã de vite sau de instrumente agricole.
Art. 13. – Se vor admite ca ºcolari în ºcolile elementare de agriculturã
absolvenþii cursului primar, urban sau rural, ºi, dacã vor fi locuri disponibile, ºi
tineri care nu au absolvit cursul primar, dar care posedã cel puþin cunoºtinþele a
trei clase, primare ºi au vârsta de 14 ani. ªcolarii cursului elementar de agriculturã vor fi dispensaþi de urmarea cursurilor complementare, prevãzute la art. 32
din legea învãþãmântului primar ºi normal primar.
Dacã numãrul total al ºcolarilor trece peste 50, pe lângã învãþãtorul diriginte se va mai adãuga un ºef de culturã, care sã-1 ajute în conducerea ºcolii.
Alegerea ºi numirea lui se va face tot în modul arãtat la art. 9, 10 ºi 11. El va
primi leafa ºi gradaþia de învãþãtor de ºcoalã primarã ruralã, însã fãrã drept la
locuinþã, nici la parte în beneficiile ºcolii. ªefii de culturã, numiþi în acest mod,
dupã ce vor obþine numirea definitivã, vor putea fi înaintaþi ca diriginþi de ºcoalã
elementarã de agriculturã, în caz de vacanþã.
ªeful de culturã poate sã fie ºi un strãin; în acest caz, el va fi angajat cu
contract pentru un termen nu mai lung de 10 ani.
Plata ºefului de culturã va fi în sarcina autoritãþii, care plãteºte ºi pe învãþãtorul diriginte al ºcolii.
În caz când numãrul cererilor de admisiune într-o ºcoalã elementarã de agriculturã ar fi mai mare decât numãrul locurilor disponibile, se vor admite de preferinþã ºcolarii din judeþul sau comunele, care contribuie la întreþinerea ºcolii.
ªcolarii vor fi externi. Judeþele ºi comunele vor putea înfiinþa burse de
ajutor pentru ºcolarii lipsiþi de mijloace.
Pe lângã fiecare ºcoalã se va înfiinþa în contul autoritãþii care a înfiinþat
ºcoala, câte o cantinã ºcolarã. ªcolarii, care vor uza de dânsa, vor plãti o taxã în
folosul cantinei; cei cu totul lipsiþi de mijloace vor fi scutiþi de plata acestei taxe.
Art. 14. – Fiecare din învãþãtorii ºcolilor elementare de agriculturã va fi
obligat a face pe fiecare an câte cel puþin ºase conferinþe practice asupra
agriculturii, pomologiei, grãdinãriei etc., pentru locuitorii sãteni. Aceste conferinþe se vor face în zile de duminici sau sãrbãtori, în satele vecine cu ºcoala, ºi
vor fi însoþite de demonstraþiuni experimentale.
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Secþiunea II. – ªcoli inferioare de agriculturã
Art. 15. – ªcolile inferioare de agriculturã au de scop de a da cunoºtinþe
teoretice ºi practice de agriculturã pentru a forma buni gospodari rurali ºi pentru
a prepara pe învãþãtori pentru ºcolile elementare de agriculturã.
O ºcoalã inferioarã de agriculturã va trebui sã dispunã de o întindere de
pãmânt de cel puþin 100 de hectare, de clãdirile, materialul ºi vitele necesare.
ªcoala va fi pusã sub conducerea unui director, care va fi profesorul de
ºtiinþe agricole al ºcoalei, sau o altã persoanã cu cunoºtinþe speciale de agriculturã. El va fi însãrcinat cu conducerea exploatãrii moºiei ºcoalei.
ªcoala va avea trei clase de câte un an.
Învãþãmântul teoretic va cuprinde: cunoºtinþe de agriculturã ºi horticultura
cu industriile anexe, de creºterea ºi întreþinerea vitelor, de ºtiinþe naturale, de
aritmeticã practicã, contabilitate ºi agrimensurã. El se va da mai ales în timpul
iernii, ºi nu va cuprinde în cei trei ani mai mult de 600 lecþiuni. Restul timpului
se va consacra exclusiv lucrãrilor practice, care se vor executa chiar de ºcolari,
în tot cursul anului.
În regiunile de pãduri se vor preda ºi cunoºtinþe de silviculturã.
Art. 16. – În ºcolile inferioare de agriculturã se vor primi: a) Absolvenþi ai
ºcoalelor normale primare de învãþãtori, conform art. 9, alin. II; b) învãþãtori normaliºti, care nu au încã etatea împlinitã de 35 ani, conform art. 10, alin. I; c) Tineri,
care vor fi absolvit o ºcoalã elementarã de agriculturã; d) Tineri, care vor fi
absolvit cursul primar.
Dacã numãrul locurilor rãmase disponibile este mai mic decât numãrul
candidaþilor, se vor primi prin decizie ministerialã elevii stagiari enumeraþi la
lit. a, b, ºi c de la aliniatul precedent, în ordinea în care sunt enumãraþi la acel
aliniat; iar pentru locurile, ce vor mai rãmâne neocupate, se va face concurs
între candidaþii de la lit. d.
ªcolarii vor putea fi interni sau externi. ªcolarii interni vor fi bursieri întreþinuþi de stat, de comune sau de judeþe, sau solvenþi. Plata anualã, pentru întreþinerea unui bursier întreþinut de comune sau judeþe, sau a unui solvent, va fi de
250 lei. Pentru repetenþi, în anii de repetiþie, plata va fi de 300 lei pe an. Pentru
externi, învãþãmântul este gratuit. Numãrul ºcolarilor din fiecare ºcoalã nu va
putea trece peste 120. În caz când s-ar simþi trebuinþã a se da ºcolii o dezvoltare
mai mare, va trebui sã se mãreascã în proporþie terenul, clãdirile ºi materialul,
de care dispune.
Toþi ºcolarii vor fi obligaþi la munca manualã pe moºia ºcoalei.
Trecerea unui ºcolar din o clasã în alta se va face în urma unui examen la
finele anului ºcolar, atât asupra cunoºtinþelor teoretice, cât ºi a lucrãrilor
practice. Prin regulament se vor fixa condiþiile de promoþiune, precum ºi situaþia
repetenþilor.
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Dupã terminarea ºcoalei, absolvenþii vor fi obligaþi sã mai treacã un an ºi
jumãtate într-o fermã model pentru completarea educaþiei lor practice. Atestatul
de absolvire nu li se va elibera decât dupã trecerea acestui timp de aplicaþiune.
Art. 17. – Venitul provenit din exploatarea terenului ºi vitelor ºeoalei se va
întrebuinþa în modul arãtat la art. 12, cu deosebire cã partea, care se va da
directorului ºcoalei, va fi de 10%; iar capitalul format fiecãrui ºcolar i se va
libera, sub formã de vite de muncã, de instrumente agricole sau de sãmânþã
bunã, în momentul când va termina stagiul de practicã la ferma model.
Art. 18. – Institutorii de la ºcoalele inferioare de agriculturã se vor numi
dintre absolvenþii cu diplomã ai unei ºcoli superioare de agriculturã. Institutorii
de ºtiinþe agricole, pentru a fi numiþi, pe lângã diploma de absolvire a unei ºcoli
superioare de agriculturã, vor mai trebui sã dovedeascã cã au fost ocupaþi, în
timp de cel puþin doi ani, în exploatarea unei moºii.
Numirea se va face de ministru, dupã ce va lua avizul motivat al consiliului
permanent al instrucþiunii.
Art. 19. – Salariul institutorilor ºcolilor inferioare de agriculturã va fi de
225 lei pe lunã. Ei vor avea gradaþii, aºa cum se reguleazã prin legea învãþãmântului primar ºi normal primar. Ei vor avea în ºcoalã locuinþa ºi încãlzitul.
Directorul, dacã va fi institutor în ºcoalã, va primi, peste leafa ºi gradaþia sa
de institutor, o diurnã de 50 lei pe lunã; dacã nu este institutor în ºcoalã, va primi
o leafã de 225 lei pe lunã, care va fi supusã gradaþiei. În orice caz, directorul va
locui în ºcoalã.

Capitolul III. – Învãþãmântul meseriilor
Art. 20. – Învãþãmântul meseriilor se dã: pentru bãieþi, în ºcolile elementare, în ºcolile inferioare ºi în ºcolile superioare de meserii; pentru fete, în ºcolile elementare ºi în ºcolile inferioare de meserii.

Secþiunea I. – ªcoli elementare de meserii
Art. 21. – ªcolile elementare de meserii au de scop de a forma meseriaºi
pentru industriile de tot felul, ºi în special pentru industria micã, care se poate
exercita în casã sau în ateliere mici, ºi cu un utilaj cât mai simplu ºi mai ieftin.
ªcolile de acest fel vor putea fi pentru bãieþi sau pentru fete, nu însã mixte.
ªcolile de menaj pentru fete se vor socoti tot ca ºcoli elementare de meserii ºi
vor avea aceeaºi organizaþie.
În fiecare ºcoalã se va putea preda ori numai o singurã meserie, ori mai multe.
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ªcoala va putea sã funcþioneze tot anul sau numai o parte a anului, nu însã
mai puþin de ºase luni pe an. Durata învãþãmântului va fi de cel puþin doi ani
pentru fiecare meserie; absolvenþii însã vor putea continua a lucra în atelierul
ºcolii pânã la etatea de 18 ani, beneficiând de dispoziþiile art. 27 din aceastã
lege. Se va face menþiunea pe certificatul lor de absolvire despre acest stagiu
suplimentar de atelier, pe care-l vor face ei.
Învãþãmântul, pe lângã studiul practic al meseriilor, va cuprinde: lecturi
folositoare, repetiþii asupra aritmeticii ºi a geometriei din programa ultimei
clase primare, cu adãugire de noþiuni de contabilitate; aceste cunoºtinþe teoretice însã nu vor putea ocupa pe ºcolari mai mult de ºase ore pe sãptãmânã.
Pentru unele meserii, care ar reclama aceasta, învãþãmântul teoretic va mai
putea cuprinde dezvoltãri asupra geometriei, desenului ºi modelajului. În acest
caz se va putea consacra învãþãmântului teoretic pânã la 12 ore pe sãptãmânã.
Învãþãmântul meseriilor va fi exclusiv practic ºi se va face în atelierul
ºcoalei de cãtre maiºtri speciali, întrebuinþându-se ºcolarii ca lucrãtori. Prin
regulamente se va hotãrî ordinea ºi felul lucrãrilor.
Pentru ºcolile de menaj, învãþãmântul, pe lângã repetiþia asupra materiilor
de clasele primare arãtate mai sus, va cuprinde lecturi folositoare asupra
ºtiinþelor de observaþie vulgarizate, economia casnicã, horticultura, igiena, croitoria, cusãtoria, þesãtoria, împletiturile, bucãtãria ºi altele.
Art. 22. – ªcolile elementare de meserii se vor înfiinþa prin comunele
urbane ºi prin cele rurale.
O ºcoalã de acest fel, ca sã se poatã deschide, va trebui sã dispunã de
locuinþã pentru unul din maiºtri, de un atelier prevãzut cu toate sculele ºi
instalaþiile necesare pentru învãþarea meseriilor respective, de mobilierul de
clase necesar, ºi de o sumã de 500 lei pentru fiecare meserie predatã în ºcoalã,
pentru procurare de material de lucru. Reînnoirea materialului ºi a sculelor
uzate se face din venitul atelierului ºcolii.
Învãþãmântul meseriilor se va da de cãtre un maistru pentru fiecare meserie; unul din maiºtri va fi directorul ºcolii ºi va avea locuinþã într-însa;
învãþãmântul teoretic se va da de cãtre unul sau mai mulþi institutori sau învãþãtori din comunã, care, pentru aceasta, vor primi o diurnã.
Art. 23. – Fiecare comunã urbanã, reºedinþã de judeþ, ºi fiecare comunã
urbanã, nereºedinþã de judeþ, dar având populaþie mai mare de 10.000 suflete,
va fi obligatã ca, pânã în trei ani de la punerea în aplicare a acestei legi, sã înfiinþeze cel puþin o ºcoalã elementarã de meserii, în care sã se înveþe cel puþin o
meserie. Comunele urbane, cu o populaþie mai mare de 30.000 suflete, vor fi
obligate a înfiinþa pânã atunci cel puþin douã din aceste ºcoli, sau una, în care sã
se înveþe cel puþin douã meserii. Înfiinþarea, administrarea ºi plata, atât a personalului cât ºi a materialului acestor ºcoli, va fi în sarcina comunelor respective,
cu rezerva dreptului de control al ministerului.
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Pânã în trei ani de la punerea în aplicare a acestei legi, fiecare judeþ va fi
obligat a procura cele necesare pentru înfiinþarea cel puþin a unei ºcoli elementare de meserii, în care sã se înveþe cel puþin o meserie, ºi care va fi
înfiinþatã într-o comunã urbanã cu o populaþie mai micã de 10.000 suflete, sau
într-o comunã ruralã. Pânã în 6 ani, fiecare judeþ va fi obligat a procura cele
necesare pentru cel puþin patru ºcoli elementare de meserii, dintre care cel puþin
trei prin comunele rurale. Pentru toate ºcolile prevãzute în acest aliniat, cheltuielile de local, de mobilier ºi de material vor fi în sarcina judeþului; diurna
institutorului sau învãþãtorului, însãrcinat cu cursurile teoretice, va fi în sarcina
statului; iar leafa maiºtrilor se va plãti jumãtate de stat ºi jumãtate de judeþ.
Pentru ºcolile, care s-ar înfiinþa peste cele prevãzute la alin. I ºi II din acest
articol, cheltuielile de înfiinþare ºi de întreþinere vor fi în seama celor care vor
înfiinþa acele ºcoli.
În caz de neconformare cu dispoziþiile alin. I ºi II din acest articol, sumele
cuvenite se vor înscrie din oficiu în bugetele comunelor sau judeþelor respective.
Art. 24. – Pe lângã atelierele principale, dependinþe de stat, judeþe sau
comune, se va înfiinþa, pânã în trei ani de la punerea în aplicare a acestei legi,
câte o ºcoalã de meserii, în care se vor învãþa toate meseriile, care îºi gãsesc
întrebuinþarea în acel atelier. Aceste ºcoli vor fi puse sub direcþiunea ºefului
atelierului, pe lângã care sunt alãturate; vor avea însã bugetul lor ºi organizaþia
lor separatã. Într-însele se vor executa lucrãri particulare, dupã comandã sau
lucrãri pentru trebuinþa atelierului, pe lângã care sunt anexate.
Înfiinþarea, întreþinerea ºi administrarea acestor ºcoli vor fi în sarcina autoritãþii de care depinde atelierul, pe lângã care ele sunt anexate.
Art. 25. – Maiºtrii ºcolilor elementare de meserii se vor lua cu contract,
dintre români sau strãini, care vor dovedi cã-ºi cunosc bine meseria ºi cã au
practicat-o în mod efectiv timp de cel puþin trei ani. Contractul se va încheia de
autoritatea sau autoritãþile, care vor avea datoria de a plãti salariul maiºtrilor; el
nu se va putea încheia pentru mai mult de 10 ani, însã se va putea reînnoi.
Salariul se va fixa prin contract.
Institutorii sau învãþãtorii însãrcinaþi cu predarea lecþiilor teoretice se vor
numi de minister dintre institutorii sau învãþãtorii titulari din comunã; aceastã
numire este revocabilã. Institutorul, însãrcinat cu aceste lecþii, va primi o diurnã
de 80 lei pe lunã pentru fiecare 10 ore, sau fracþiune de 10 ore de lecþii pe sãptãmânã; iar învãþãtorul o diurnã de 50 lei pe lunã pentru acelaºi numãr de ore.
Aceste diurne vor fi în sarcina statului, afarã de cazul prevãzut la art. 23, alin.
I, când ele sunt în sarcina comunelor.
Art. 26. – Se vor admite ca ºcolari în ºcolile elementare de meserii, absolvenþii cursului primar urban sau rural, ºi, dacã vor fi locuri disponibile, ºi tineri
care nu au absolvit cursul primar, dar care posedã cel puþin cunoºtinþele a trei
clase primare ºi au vârsta de 14 ani. Aceºti ºcolari vor fi dispensaþi de urmarea
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cursurilor complementare, prevãzute la art. 32 din legea învãþãmântului primar
ºi normal primar.
Efectivul unei ºcoli nu va putea trece peste 30 ºcolari pentru fiecare
maistru, nici de 70 ºcolari pentru fiecare institutor sau învãþãtor.
Dacã efectivul va fi mai mare, se va da maistrului câte un ajutor la fiecare
numãr de 30 ºcolari, care va trece peste acel efectiv, ºi se va numi câte un
institutor sau învãþãtor pentru fiecare numãr de 70 ºcolari. Diurna institutorilor
sau învãþãtorilor astfel adãugaþi, precum ºi leafa ajutorilor de maiºtri, se vor
plãti de aceleaºi autoritãþi care plãtesc pe primul institutor sau învãþãtor, sau pe
maistrul ºcolii.
Dacã ºcoala se întreþine numai de unele judeþe sau comune, ºcolarii din
acele judeþe sau comune vor fi primiþi cu preferinþã în ºcoalã.
ªcolarii vor fi externi. Judeþele ºi comunele vor putea înfiinþa burse de ajutor pentru ºcolarii lipsiþi de mijloace.
Pe lângã fiecare ºcoalã se va înfiinþa, în contul autoritãþii care a înfiinþat
ºcoala, câte o cantinã ºcolarã. ªcolarii, care vor uza de dânsa, vor plãti o taxã în
folosul cantinei; cei cu totul lipsiþi de mijloace vor fi scutiþi de plata acestei taxe.
Art. 27. – În atelierul ºcolii se vor executa lucrãri dupã comandã ºi lucrãri
pentru instrucþia ºcolarilor. Venitul atelierului, dupã scãderea cheltuielilor de
material ºi a unui fond de rezervã de 10% din venitul brut, destinat pentru
reînnoirea sculelor ºi întreþinerea atelierului ºi a ºcolii, se va împãrþi în modul
urmãtor: pentru cei dintâi 3.000 lei de venit net pe an, 50% maistrului ºi 50%
ºcolarilor; pentru partea din venitul net, ce va trece peste aceºti dintâi 3.000 lei,
15% maistrului, 15% ajutorilor de maiºtri, dacã sunt, ºi tot restul ºcolarilor.
Dacã în ºcoalã se învaþã mai multe meserii, repartizarea de mai sus se va
face în parte pentru venitul provenit de la fiecare meserie.
Partea din venit destinatã ºcolarilor va servi pentru a forma fiecãrui ºcolar
un capital, proporþional cu timpul ºederii lui în ºcoalã. Acest capital i se va
restitui la ieºirea lui din ºcoalã, parte sub formã de scule ºi de material de lucru,
parte în bani.

Secþiunea II. – ªcoli inferioare de meserii pentru bãieþi ºi fete
Art. 28. – ªcolile inferioare de meserii au de obiect învãþarea a diverse meserii, cu scopul exercitãrii lor în mod industrial.
În fiecare an din aceste ºcoli, se va preda cel puþin o meserie.
Cursul acestor ºcoli se va împãrþi în trei secþii: secþia preparatoare, cea medie ºi cea superioarã.
Secþia preparatoare va cuprinde douã clase de câte un an. Într-însa, elevii
vor fi exercitaþi în comun la lucrãrile începãtoare ale meseriei, ºi se vor deprinde
cu viaþa de atelier.
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Secþia medie va cuprinde trei clase de câte un an; într-însa elevii se vor
specializa dupã meserii, ºi obiectul cursului este de a le da cunoºtinþa teoreticã
ºi practicã a acestei meserii.
Secþia superioarã va cuprinde douã clase de câte un an; într-însa, elevii se
vor perfecþiona în specialitatea lor, aºa ca sã poatã dirija însãºi un atelier.
O ºcoalã inferioarã de meserii poate cuprinde numai secþiile preparatoare ºi
medie, sau câte trele secþiile.
ªcolile, care vor cuprinde numai secþiile preparatoare ºi medie, se vor numi
ºcoli de gradul I; cele care vor cuprinde ºi secþia superioarã, se vor numi ºcoli
de gradul al II-lea.
O ºcoalã de gradul I nu se va putea ridica la gradul II decât numai, când va
avea un efectiv permanent de cel puþin 50 de elevi pentru atelierul de aplicaþie,
prevãzut la art. 29 de mai jos.
Afarã de învãþãtura meseriilor, elevii vor face lecturi folositoare la meseria
lor ºi vor primi noþiuni de religie, limba francezã sau germanã, aritmetica ºi
geometria practicã, contabilitate, istorie, geografie, desen ºi caligrafie; pentru
unele meserii, ºi modelajul; însã toate aceste cunoºtinþe nu vor putea ocupa pe
elevi mai mult de 18 ore pe sãptãmânã în secþia preparatoare, de 12 ore în secþia
medie, ºi de 6 ore în secþia superioarã.
Promoþiunile dintr-o clasã în alta se vor face în urma unor examene anuale,
þinând seamã ºi de asiduitatea, purtarea ºi frecventarea elevilor de peste an.
Notele la meserie vor avea, pentru promoþiune, o valoare îndoitã de acea a notelor de la celelalte obiecte.
Dupã absolvirea fiecãreia din cele douã dintâi secþii, elevii vor primi câte un
certificat. Elevii care vor absolvi secþia superioarã, vor cãpãta diploma de maistru.
Art. 29. – Pe lângã fiecare ºcoalã va fi alãturat câte un atelier de instrucþiune, pentru fiecare din meseriile care se predau în ºcoalã, ºi în care vor fi obligaþi a lucra elevii din secþiile preparatoare ºi medie.
Pe lângã fiecare ºcoalã de gradul II, se va alãtura câte un atelier de aplicaþie
pentru desãvârºirea instrucþiunii practice a elevilor. Modul de funcþionare al
acestor ateliere se stabileºte prin regulament. Elevii din secþia superioarã vor fi
obligaþi a face în atelierul de aplicaþie lucrãri de specialitatea lor, ca lucrãtori cu
ziua sau cu bucata. În aceste ateliere se vor mai primi, tot ca lucrãtori cu ziua
sau cu bucata, ºi absolvenþi de ai ºcolilor de gradul II, pânã la împlinirea etãþii
de 21 ani.
Art. 30. – În ºcolile inferioare de meserii, se vor primi elevi, care vor fi absolvit cursul primar, ºi care vor avea etatea de 11 ani împliniþi. Dispense de
vârstã pânã la un an cel mult pot fi acordate numai de minister.
Absolvenþii unei ºcoli elementare de meserii se vor primi în anul I al secþiunii medii a unei ºcoli inferioare de meserii, în care se învaþã aceeaºi meserie
ca ºi în ºcoala elementarã, din care vin ei.
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Dacã numãrul cererilor de admitere va fi egal sau inferior numãrului de locuri
disponibile, elevii se vor primi fãrã a mai fi supuºi la vreo probã; în caz contrar,
ei se vor supune unui concurs asupra citirii, scrierii ºi aritmeticii elementare.
Numãrul maximum de elevi, ce se pot primi într-o clasã, este de 60 pentru
secþia preparatoare ºi medie ºi de 50 pentru secþia superioarã.
Numãrul elevilor, cu care poate fi însãrcinat un maistru de atelier, nu va trece
peste 30. Dacã efectivul ar fi mai mare, se va da maistrului câte un ajutor la fiecare
numãr de 30 ºcolari, care va trece peste acel efectiv. Elevii vor fi toþi externi.
Art. 31. – Fiecare ºcoalã de bãieþi va fi administratã de cãtre un director ºi
fiecare ºcoalã de fete de câte o directoare, a cãror autoritate ºi drept de control
se vor întinde asupra tuturor serviciilor ºi asupra întregului personal al ºcolii ºi
al atelierelor. Directorul sau directoarea se vor numi prin decret regal dintre
institutorii sau maiºtrii de atelier al ºcolii.
Condiþiile de admisibilitate pentru ceilalþi funcþionari ai ºcolii se vor fixa
prin regulamentul ei de administraþie.
Art. 32. – Învãþãmântul teoretic va fi dat de un numãr suficient de institutori
ºi maiºtri în ºcolile de bãieþi, de institutoare ºi maistre în ºcolile de fete.
Personalul de învãþãmânt practic în ateliere se va compune din: a) câte un
maistru sau o maistrã pentru fiecare din meseriile care se predau în ºcoalã; b)
ajutori de maiºtri necesari pentru dirijarea învãþãmântului în ateliere, conform
art. 30, alin. V.
Învãþãmântul practic în secþia preparatoare va fi condus de ajutorii de
miºtri, sub privegherea mistrului meseriei respective.
La ºcoala de gradul al II-lea, atelierul de aplicaþie va avea maiºtri, ajutori
de maiºtri ºi lucrãtori instructori speciali ai sãi, în caz de trebuinþã.
Art. 33. – Institutorii ºi institutoarele ºcolilor inferioare de meserii se vor
recruta, prin concurs, dintre institutorii ºi institutoarele de ºcoli primare urbane.
Pentru a fi admiºi la concurs, candidaþii vor trebui sã fi servit cel puþin cinci ani
ca institutor urban titular ºi sã nu fi suferit în timpul acesta suspendarea sau vreo
altã pedeapsã mai mare decât suspendarea. Concursul se va þine înaintea unei
comisii numitã de minister ºi dupã reguli, care se vor fixa prin regulament.
Institutorii ºi institutoarele pentru limbi moderne, precum ºi maiºtri ºi
maistrele de desen ºi caligrafie se vor numi dupã tablourile de capacitate, instituite prin art. 26, 27, 29 ºi 31 din legea asupra învãþãmântului secundar ºi superior, ºi conform dispoziþiunilor art. 32, 33 ºi 34 din acea lege.
Art. 34. – Maiºtrii ºi maistrele de ateliere în ºcolile de gradul I ºi II, afarã de
cei de la atelierele de aplicaþie în ºcolile de gradul II, se vor numi dintre absolvenþii
cu diplomã, din þarã sau din strãinãtate, ai unei ºcoli superioare de meserii sau, în
lipsa acestora, dintre absolvenþii cu diplomã ai unei ºcoli inferioare de meserii de
gradul II; în acest din urmã caz, candidaþii cu diplome din þarã trebuie sã fi obþinut,
prin concurs, o bursã de cãlãtorie, conform art. 41 din aceastã lege, sau ca, dupã
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absolvire, sã fi practicat meseria încã cel puþin trei ani în atelierul de aplicaþie al
unei ºcoli inferioare sau superioare de meserii, sau într-un atelier privat din þarã sau
din strãinãtate, care sã numere cel puþin 15 lucrãtori. Absolvenþii, care vor împlini
aceastã condiþiune, se vor înscrie în tablouri de capacitate, în ordinea clasificãrii
lor, stabilitã dupã activitatea ºi aptitudinile lor, arãtatã în secþia superioarã a ºcolii.
Va fi un tablou de capacitate pentru fiecare meserie.
În caz de vacanþã a unui post de maistru de atelier într-o ºcoalã inferioarã
de meserii, numirea se va face din tabloul de capacitate respectiv, în ordinea
înscrierii. Toate regulile prevãzute la art. 32, 33 ºi 34 din legea învãþãmântului
secundar ºi superior vor fi aplicabile ºi în cazul de faþã.
Art. 35. – Maiºtrii ºi maistrele de atelier de aplicaþie în ºcolile de gradul II
se vor numi dintre maiºtrii sau maistrele de atelier, care vor avea cel puþin cinci
ani de serviciu în aceastã calitate, sau dintre absolvenþii unei ºcoli de gradul II,
care vor fi obþinut, prin concurs, o bursã de cãlãtorie, conform art. 41 din
aceastã lege. Numirea se face de minister, în urma recomandãrii unui inspector,
ºi cu avizul conform al consiliului permanent de instrucþiune.
Dacã cel numit funcþiona deja ca maistru într-o ºcoalã inferioarã de meserii a statului, el se va numi cu titlul cu care funcþiona deja în momentul numirii;
în caz contrar, el se va numi cu titlul provizoriu.
Art. 36. –Ajutorii ºi ajutoarele de maiºtri de ateliere în ºcolile inferioare de
meserii se vor numi de minister dintre absolvenþii sau absolventele cu diplomã
ai unei ºcoli superioare de meserii, sau ai unei ºcoli inferioare de gradul II,
dându-se preferinþã celor cu nota de clasificare mai ridicatã, dupã activitatea ºi
aptitudinea arãtatã în atelierul de aplicaþie al ºcolii.
Ajutorii ºi ajutoarele de maiºtri se numesc prin deciziune ministerialã, dupã
recomandarea directorului ºcolii, ºi se revocã în urma raportului directorului
ºcolii sau al unui inspector.
Art. 37. – Apuntamentele membrilor corpului didactic al ºcolilor inferioare
de meserii de gradul I ºi II se compun din leafã ºi gradaþie.
Leafa va fi:
pentru institutori ºi pentru institutoare, precum ºi pentru maiºtrii ºi maistrele de ateliere de 225 lei pe lunã;
pentru maiºtrii ºi maistrele de desen ºi caligrafie, de 180 lei pe lunã;
pentru ajutorii ºi ajutoarele de maiºtri, de 150 lei pe lunã.
Aceste cifre, afarã de cea pentru ajutori ºi ajutoare, se vor micºora cu 20%
pentru suplinitori; diferenþa se va vãrsa la Casa ºcoalelor.
Gradaþia se va calcula pentru aceste lefuri, conform art. 37 din legea asupra
învãþãmântului secundar ºi superior.
Numãrul normal de ore de lucru în ºcoli pentru institutori, maiºtri ºi ajutori
de maiºtri va fi de cel puþin 24 pe sãptãmânã.
Directorul sau directoarea va avea, afarã de leafa ºi gradaþia ce va fi având
ca institutor sau maistru, ºi dreptul la locuinþã ºi la încãlzit.
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Art. 38. – În caz de nevoie, maiºtrii sau maistrele ºi ajutorii lor se pot angaja
ºi cu contract, dintre români sau strãini, pe termen nu mai lung de 10 ani. În
acest caz, salariul lor se fixeazã chiar prin contract.
Art. 39. – Autoritãþile din þarã vor putea face, fãrã licitaþie, comenzi de
lucrãri în atelierele ºcolilor inferioare de meserii. Atelierele vor putea primi ºi
executa ºi comenzi de la particulari. Direcþiile ºcolilor însã vor avea facultate de
a primi numai acele comenzi de la autoritãþi sau de la particulari, pe care le-ar
crede potrivite din punctul de vedere al instrucþiei practice a ºcolarilor lucrãtori.
Din valoarea lucrãrilor executate în ateliere se va reþine costul materialelor
întrebuinþate; iar în atelierele de aplicaþie, ºi plata elevilor lucrãtori ºi a lucrãtorilor cu ziua ºi cu bucata. Ceea ce va mai rãmâne se va distribui în modul urmãtor:
30% va forma un fond special la dispoziþia direcþiei ºcolii, care va servi la
îmbunãtãþiri de orice naturã, privitoare la ateliere, la muzeul ºcolii ºi în genere
la perfecþionarea tuturor mijloacelor de învãþãmânt;
50% se va împãrþi între ºcolarii lucrãtori, proporþional cu timpul cât a rãmas
fiecare în atelier ºi cu asiduitatea sa la lucru; capitalul ce se va forma astfel
pentru fiecare ºcolar i se va libera numai la absolvirea ºcolii, sub formã de scule
ºi de material de lucru, pentru a-i permite sã se instaleze ca meseriaº;
20% se va repartiza între directorul ºcolii, maiºtrii ºi ajutorii de maiºtri ai
atelierelor respective, dupã o normã ce seva fixa prin regulament. Se va þine
contabilitate deosebitã pentru fiecare atelier.
Art. 43. – Direcþia ºcolii va avea dreptul a face cheltuieli de orice naturã,
din bugetul de material al ºcolii, pânã la suma de 500 lei. În acest scop, statul
va pune la dispoziþiunea ºcolii un capital de exploatare, care nu va fi mai mic de
4.000 lei, ºi care va rãmânea în mod permanent la dispoziþia ei, completându-se
prin restituirea sumelor mai mici de 500 lei, cheltuite ºi justificate prin acte.
Pentru cheltuieli, care ar trece peste suma de 500 lei, direcþia va cere mai
întâi autorizaþia ministerului.
Art. 41. – Se vor crea un numãr de burse de cãlãtorii, care se vor da prin
concurs. Se vor admite la concurs absolvenþi de ai ºcolilor inferioare de meserii
de gradul II. Bursierii vor fi trimiºi ca sã studieze în fabrici din þarã sau din
strãinãtate, în condiþiile, ce se vor fixa printr-un regulament special.
Art. 42. – Pânã în 5 ani de la punerea în aplicare a acestei legi, se va înfiinþa
în fiecare din principalele comune urbane cel puþin câte o ºcoalã inferioarã de
meserii de gradul I, de bãieþi, în care sã se înveþe cel puþin o meserie. Localul acestor ºcoli se vor procura de comunã, iar dotarea ºi întreþinerea lor va fi pe jumãtate
în sarcina statului ºi jumãtate în a comunelor respective; partea de contribuþiune a
comunelor se va vãrsa ca venit la stat, care va purta apoi toate cheltuielile ºcolii.
Numirea personalului acestor ºcoli ºi administraþia lor va fi în sarcina statului.
ªcolile inferioare de meserii, de bãieþi ºi de fete, care se vor mai înfiinþa peste
cele prevãzute la aliniatul precedent ºi peste cele care vor fi în fiinþã la punerea în
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aplicare a acestei legi, vor fi în sarcina autoritãþilor, care le vor înfiinþa, în privinþa
localului, instalãrii, întreþinerii, administraþiunii ºi a numirii personalului.

Secþiunea III. – ªcolile superioare de meserii
Art. 43. – ªcolile superioare de meserii vor servi pentru învãþarea meseriilor, care reclamã cunoºtinþe teoretice mai înaintate.
Pe lângã fiecare din aceste ºcoli, vor funcþiona ateliere de aplicaþie pentru
desãvârºirea instrucþiei practice a ºcolarilor. Modul de funcþionare al acestor
ateliere se stabileºte prin regulament.
Durata învãþãmântului va fi de 6 ani, dintre care cei doi din urmã vor fi
consacraþi atelierelor de aplicaþie.
Art. 44. – Numãrul ºcolarilor în fiecare ºcoalã pentru primii patru ani de
studiu se fixeazã la 250, dintre care parte vor fi interni, parte externi. Internii vor
fi parte bursieri, parte solvenþi. Fiecare judeþ, care nu întreþine o ºcoalã superioarã de meserii, va avea în sarcina sa întreþinerea a câte doi bursieri, care se vor
înscrie din oficiu în bugetele lor; ceilalþi bursieri vor fi în sarcina statului.
Pentru cei doi ani de practicã în atelierele de aplicaþie, toþi ºcolarii vor fi
externi.
Bursierii judeþelor, precum ºi solvenþii, vor plãti statului o taxã anualã de
500 lei de fiecare.
Pentru repetenþi, în anii de repetiþie, plata va fi de 700 lei pe an.
Art. 45. – Învãþãmântul în primii patru ani de studiu va fi teoretic ºi practic.
Învãþãmântul teoretic va cuprinde: scrierea, cunoºtinþe de fizicã, chimie, ºi
mecanicã, necesare lucrãtorului, aritmetica ºi geometria practicã, noþiuni de
tehnologie, maºinile, contabilitatea atelierelor, desenul, schiþe ºi modelaj.
Învãþãmântul practic va fi dat în ateliere speciale, al cãror numãr se va fixa
dupã trebuinþã.
În cei doi ani din urmã, cât ºcolarii vor lucra în atelierele, de aplicaþie, anexate pe lângã ºcoalã, ei vor executa, în calitate de lucrãtori cu ziua sau cu
bucata, lucrãri de specialitatea lor.
ªcolarii lucrãtori din atelierele de aplicaþie vor avea facultatea de a urma un
curs complementar de instrucþiune teoreticã, care va cuprinde: elemente de
mecanicã practicã; fizica industrialã; geometria descriptivã, cu aplicare la
meserii; maºinile, tehnologia meseriilor; desen ºi schiþe.
Dupã terminarea celor ºase ani de studiu, ºcolarii vor obþine un certificat de
absolvire a ºcolii de meserii, cu arãtarea specialitãþii. Pentru ºcolarii, care vor fi
urmat cursul teoretic complementar, se va face deosebitã menþiune în certificatele respective.
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În atelierele de aplicaþie, se mai pot primi, tot ca lucrãtori cu ziua sau cu
bucata, ºi absolvenþi ai cursului complet al ºcolilor superioare de meserii, pânã
la împlinirea etãþii de 21 ani.
Art. 46. – În ºcolile primare de meserii, se vor primi: a) tineri ca sã posede
certificatul de absolvire a unei ºcoli inferioare de meserii de gradul I pentru
aceeaºi meserie; b) absolvenþi ai cursului secundar inferior complet; c) absolvenþi a cel puþin douã clase secundare.
Admiterea se va face în ordinea indicatã la aliniatul precedent, aºa cã nu se
vor admite candidaþi dintr-o categorie decât dupã ce se vor fi admis toþi cei din
categoria precedentã.
Dacã numãrul locurilor rãmase disponibile pentru o categorie de candidaþi
este mai mic decât numãrul candidaþilor, se vor supune la concurs candidaþii din
aceastã categorie.
Locurile de bursieri se dau prin concurs. Pentru locurile de bursieri ai statului, concursul se va trece la ºcoalã; pentru acele de bursieri ai judeþelor, el se
va trece înaintea comisiilor întocmite de autoritãþile judeþene, care îi trimit.
Dacã numãrul candidaþilor pentru locurile de solvenþi sau de externi este
mai mare decât numãrul locurilor disponibile, admisiunea solvenþilor sau a
externilor se va face tot prin concurs.
Art. 47. – Fiecare ºcoalã superioarã de meserii va fi administratã de cãtre
un director, a cãrui autoritate ºi drept de control se va întinde asupra tuturor
serviciilor ºi a întregului personal al ºcolii ºi al atelierelor de aplicaþie.
Directorul va fi ajutat ºi, în caz de absenþã, înlocuit de un subdirector.
Directorul, subdirectorul ºi ºeful atelierelor de aplicaþie vor fi numiþi prin
Decret regal dintre inginerii cu diplomã, care vor avea, în ramura lor, o practicã
de cel puþin cinci ani; ei sunt revocabili.
Condiþiunile de admisibilitate pentru ceilalþi funcþionari se vor fixa prin
regulamentul de administraþie al ºcolii.
Art. 48. – Învãþãmântul teoretic va fi dat de un numãr suficient de profesori.
Personalul de învãþãmânt practic în ateliere se va compune din: a) câte un
ºef de ateliere pentru fiecare atelier; b) maiºtrii speciali, câte unul pentru fiecare
meserie; c) ajutorii de maiºtrii ºi lucrãtori instructori, necesari pentru dirijarea
învãþãmântului în ateliere.
Art. 49. – Profesorii de la ºcolile superioare de meserii se vor numi de
minister dintre inginerii cu diplomã de la o ºcoalã din þarã sau din strãinãtate,
recunoscutã de Ministerul Lucrãrilor Publice.
Profesorii de limbi moderne ºi maiºtrii de desen, caligrafie ºi scriere se vor
numi în conformitate cu dispoziþiunile legii învãþãmântului secundar ºi superior.
ªefii de atelier, maiºtrii speciali ºi ajutorii de maiºtri, pentru fiecare meserie
practicatã în aceste ºcoli, se vor numi de minister dintre persoanele care vor
dovedi cã au absolvit o ºcoalã superioarã de meserii din þarã sau din strãinãtate
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ºi cã au lucrat în ateliere de specialitatea lor: ºefii de ateliere ºi maiºtrii cel puþin
ºase ani, iar ajutorii de maiºtri cel puþin trei ani.
Pânã se va forma un personal român de învãþãmânt practic, vor putea fi
angajaþi în mod provizoriu cu contract ºi strãini, care ar întruni condiþiunile de
capacitate cerute.
Art. 50. – Profesorii vor primi ca leafã câte 300 lei pe lunã. La aceastã cifrã
se va aplica gradaþia, conform art. 37 din legea asupra învãþãmântului secundar
ºi superior. Ministerul are dreptul a impune fiecãrui profesor pânã la 15 ore de
curs pe sãptãmânã în ºcoalã.
Art. 51. – Apuntamentele ºefilor de ateliere, ale maiºtrilor ºi ajutorilor de
maiºtri de ateliere vor fi de trei clase, ºi anume:
a) Pentru ºefii de ateliere: clasa a III-a, 350 lei pe lunã; clasa a II-a, 390 lei;
clasa I, 430 lei;
b) Pentru maiºtrii speciali: clasa a III-a, 270 lei pe lunã; clasa a II-a, 310 lei;
clasa I, 350 lei;
c) Pentru ajutorii de maiºtrii: clasa a III-a, 180 lei pe lunã; clasa a II-a, 225
lei; clasa I, 270 lei.
Cei noi admiºi în serviciu vor fi de clasa a III-a. Înaintarea de la o clasã la
alta se va putea face dupã un stagiu de cel puþin 3 ani, în urma rapoartelor
favorabile ale direcþiei ºi al inspectorilor.
ªefii de ateliere de clasa I, maiºtrii de clasa I ºi ajutorii de miºtrii de clasa
I vor putea primi, în aceleaºi condiþii, un spor de salariu de 10% din salariul
acestor grade, dupã fiecare cinci ani servici în acest grad.
Acest spor nu se va aplica personalului strãin angajat cu contract.
Art. 52. – Directorul, subdirectorul ºi ºeful atelierului de aplicaþie, dacã fac
parte din corpul technic, se vor considera ca detaºaþi ºi se vor plãti cu leafa
gradului, plus o diurnã fixã de 150 lei pe lunã. Dacã nu aparþine corpului technic,
directorul va primi ca leafã 640 lei pe lunã, subdirectorul 430 lei ºi ºeful atelierului
de aplicaþie 430 lei ºi, în acest caz, aceste apuntamente vor fi supuse gradaþiunii.
Art. 53. – Autoritãþile din þarã vor putea face, fãrã licitaþie, în atelierele ºcolilor superioare de meserii, comenzi de lucrãri, care sã intre în specialitatea
acestor ateliere. Atelierele vor putea primi ºi executa ºi comenzi de la particulari.
Direcþiile ºcolilor însã vor avea facultatea de a primi numai acele comenzi de la
autoritãþi sau de la particulari, pe care le-ar crede potrivite din punctul de vedere
al instrucþiei practice a ºcolarilor lucrãtori.
Din valoarea lucrãrilor, executate în ateliere se va reþine costul materialelor
întrebuinþate; iar în atelierele de aplicaþie, ºi plata elevilor lucrãtori ºi a lucrãtorilor instructori angajaþi.
Ceea ce va mai rãmâne se va distribui în modul urmãtor:
30% va forma un fond special, la dispoziþia directorului ºcolii, care va servi
la îmbunãtãþiri de orice naturã, privitoare la ateliere, la muzeul ºcolii ºi, în
genere, la perfecþionarea tuturor mijloacelor de învãþãmânt;
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50% se vor repartiza între ºcolarii lucrãtori proporþional cu timpul cât a
rãmas fiecare în atelier ºi cu asiduitatea sa la lucru; capitalul format în acest fel,
pe numele fiecãrui ºcolar, nu se va remite celui în drept decât numai dupã
terminarea celor ºase ani de studiu, sub formã de scule ºi de material de lucru,
ºi va servi pentru a-i permite sã se instaleze ca meseriaº;
20% se vor repartiza între maiºtrii ºi ajutorii de maiºtri ai atelierelor respective, dupã o normã, care se va fixa prin regulament.
Se va þine contabilitate deosebitã pentru fiecare atelier.
Art. 54. – Direcþia ºcolii va avea dreptul a face cheltuieli de orice naturã din
bugetul de material al ºcolii, pânã la suma de 1.500 lei maximum. În acest scop,
se va pune la dispoziþia ºcolii un capital de exploatare, care nu va fi mai mic de
25.000 lei, ºi care va rãmâne în mod permanent la dispoziþia ei, completându-se
prin restituirea sumelor mai mici de 1.500 lei, cheltuite ºi justificate prin acte.
Pentru cheltuieli, care ar trece peste suma de 1.500 lei, direcþia va cere mai
întâi autorizaþia ministerului.
Art. 55. – Prin derogare de la legea contabilitãþii generale a statului, se va
face în regie ºi fãrã licitaþie, orice furniturã de materiale pânã la suma de 10.000
lei pentru fiecare trebuinþã a unei ºcoli ºi din fiecare fond de cheltuieli prevãzut
în bugetul ei anual.
Art. 56. – Se va crea un numãr de burse de cãlãtorie, care se vor da prin
concurs. Se vor admite la concurs absolvenþi ai celor ºase ani de studiu ai ºcolilor
superioare de meserii. Bursierii vor fi trimiºi ca sã studieze în fabrici, ateliere,
ºantiere sau exploataþiuni importante din þarã sau strãinãtate, în condiþiunile, ce se
vor fixa printr-un regulament special.

Secþiunea IV. – ªcoli de meserii întreþinute de comune ºi judeþe
Art. 57. – ªcoalele de meserii înfiinþate, sau care se vor mai înfiinþa de
comune sau judeþe în contul lor, vor putea avea orice organizaþie ar voi sã le dea
autoritãþile, care le înfiinþeazã ºi le susþin. Nu se va da însã autorizaþia de
deschidere decât ºcolilor, care vor dispune de instalaþiile, materialul ºi personalul
necesar, potrivit organizaþiei lor; iar ºcolile, cãrora li se va fi acordat autorizaþia
ºi cãrora cu timpul le-ar lipsi aceste condiþii, li se va retrage autorizaþia.
Dacã statul va contribui cu vreo subvenþiune la întreþinerea acestor ºcoli,
personalul didactic ºi administrativ se va numi de cel ce va fi înfiinþat ºcoala, în
condiþiile de capacitate cerute de aceastã lege.
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Capitolul IV. – Învãþãmântul comercial
Art. 58. – Învãþãmântul comercial se dã: pentru bãieþi în ºcolile elementare
de comerþ, în ºcolile superioare de comerþ ºi în cursurile comerciale de searã ºi
de duminici; iar pentru fete, în ºcolile elementare de comerþ.
Art. 59. – Durata cursurilor în ºcolile elementare de comerþ va fi de trei ani.
Materiile de învãþãmânt vor fi: lecturi ºi compuneri cu privire la comerþ; aritmetica practicã, cu elemente de calculul comercial ºi noþiuni de geometrie; noþiuni de geografie comercialã; lecturi din istora patriei; cunoaºterea productelor
comerciale din þarã ºi a celor mai principale din strãinãtate; noþiuni elementare
despre comerþ, operaþiuni comerciale ºi contabilitate; caligrafie ºi scriere comercialã. În ºcolile de fete se va preda ºi limba francezã sau germanã.
Învãþãmântul va fi dispus astfel încât sã limiteze, pe cât este posibil, diversele operaþiuni ale unui mic comerciant; în acest scop, pe lângã ºcoalã, se va
putea anexa un birou comercial pentru practicã.
Se primesc ca ºcolari, în ºcolile comerciale elementare, absolvenþi de ai
cursului primar.
Efectivul unei clase nu va putea trece peste 60 ºcolari. Dacã numãrul cererilor de admisiune este aºa de mare încât acest efectiv ar trebui depãºit, candidaþii se vor supune la un concurs asupra citirii, scrierii ºi aritmeticii.
În caz de trebuinþã, bine constatatã, ºi dacã se dispune de mijloace, se vor
putea crea clase paralele.
Toþi ºcolarii ºcolilor comerciale elementare vor fi externi.
Pe lângã fiecare ºcoalã se va înfiinþa câte o cantinã ºcolarã, în felul arãtat
la art. 13.
Art. 60. – Cursurile comerciale de searã ºi de duminicã se vor institui cu
scopul de a înlesni absolvenþilor ºcoalelor comerciale elementare completarea
cunoºtinþelor lor comerciale, precum ºi cunoºtinþe de limbi strãine.
Durata acestor cursuri va fi de trei ani, cu un minimum de 6 ore de curs pe
sãptãmânã.
Ele se vor face în localul ºcolilor comerciale elementare sau superioare de
cãtre profesorii acelor ºcoli, ºi vor fi puse sub conducerea ºi privegherea directorului ºcolii respective.
Auditorii acestor cursuri vor fi supuºi la interogaþii ºi examene ºi la finele
cursurilor vor primi un certificat.
Art. 61. – În ºcolile comerciale ºi superioare, durata cursurilor va fi de 4
ani. Materiile de învãþãmânt vor fi: limba ºi corespondenþa comercialã românã,
francezã, germanã ºi italianã sau englezã; studiul comerþului; contabilitatea;
birou comercial; aritmetica raþionalã ºi elemente de calcul algebric, cu aplicaþii
la operaþiile comerciale de schimb, bancã, bursã, asigurãri; geografia generalã
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economicã; elemente de zoologie, botanicã, mineralogie; fizica ºi chimia; studiul mãrfurilor ºi tehnologia comercialã; lucrãri de laborator (manipulaþii de
chimie ºi încercãri comerciale); economia politicã, cu aplicaþii la comerþ ºi
industrie, ºi în special la economia comercialã ºi industrialã a þãrii; noþiuni de
ºtiinþa finanþelor ºi de statisticã; studiul economic al mijloacelor ºi tarifelor de
transport ºi de comunicaþie pe uscat ºi pe apã, noþiuni de istoria comerþului ºi a
industriei; elemente de legislaþie comercialã, industrialã, maritimã, vamalã ºi
fiscalã; noþiuni uzuale de drept civil ºi administrativ; caligrafia ºi desenul.
Absolvenþii ºcolilor comerciale superioare vor fi obligaþi a face un stagiu
de practicã de ºase luni la bãnci sau la institutele de credit publice sau private,
sau într-un muzeu comercial, care va putea fi alãturat pe lângã aceste ºcoli.
Certificatul de absolvire al ºcolii nu se va libera ºcolarilor, care nu vor fi
fãcut cu asiduitate acest stagiu de practicã.
În ºcolile comerciale superioare se vor admite ºcolari, care au absolvit
cursul secundar inferior. În locurile, ce ar mai rãmânea disponibile în urma acestor admiteri, se vor primi ºcolari care vor avea etatea de 15 ani împliniþi, în urma
unui concurs fãcut asupra unei programe, ce se va hotãrî de minister din materiile învãþãmântului secundar inferior.
Efectivul unei clase nu va putea trece peste numãrul de 50 de ºcolari. Dacã
numãrul cererilor de admisiune va fi aºa de mare încât acest efectiv ar trebui
depãºit, admiterile se vor face prin concurs.
Toþi ºcolarii vor fi externi.
Se vor înfiinþa, la fiecare ºcoalã comercialã superioarã, câte 20 de stipendii
pentru ºcolarii fãrã mijloace.
Se vor crea douã burse de cãlãtorie pentru studii comerciale, care se vor da
prin concurs la fiecare 3 ani. Se vor admite la concurs absolvenþi de ai ºcolilor
comerciale superioare. Bursierii vor fi trimiºi pe timp de 3 ani sã studieze în
strãinãtate organizarea marilor întreprinderi industriale ºi comerciale ºi sã
urmeze cursuri în ºcolile superioare de comerþ de acolo.
Art. 62. – Camerele de comerþ ºi primãriile respective vor contribui în mod
egal, spre a procura mobilierul, încãlzitul ºi luminatul ºcolilor comerciale
elementare ºi superioare, ce se vor înfiinþa de azi înainte. Celelalte cheltuieli ale
ºcolii vor privi pe autoritatea, care a înfiinþat-o. Statul va continua a purta aceste
cheltuieli pentru ºcolile, care se vor gãsi trecute în bugetul sãu, la punerea în
aplicare a acestei legi. Localul, pentru toate ºcolile de comerþ, se va procura de
cãtre camerele de comerþ ºi de primãriile respective.
Art. 63. – Pentru ca cineva sã poatã fi numit profesor la o ºcoalã comercialã
elementarã de bãieþi, trebuie sã fie român, major, sã fi satisfãcut legea de
recrutare, sã posede diploma de absolvire a unei ºcoli comerciale superioare ºi
sã fi trecut cu succes un examen de capacitate, în specialitatea respectivã.
Pentru a fi numit profesor de ºtiinþe comerciale la o ºcoalã comercialã
superioarã, se mai cere, pe lângã aceste condiþii, sã fi fost bursier în strãinãtate,
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în condiþiile prevãzute la art. 61, sau sã fi urmat acolo cursurile complete ale
unei ºcoli superioare comerciale, sau sã fi practicat, în þarã ori în strãinãtate, cel
puþin trei ani într-o casã de administraþie privatã, bine cunoscutã, ori în vreo
casã de comerþ, de prima ordine.
Examenele de capacitate, prevãzute în acest articol, se vor þine ºi numirea
se va face în felul ºi dupã formele prescrise de legea învãþãmântului secundar ºi
superior.
Ceilalþi profesori ai ºcolilor comerciale superioare, precum ºi maiºtrii de
desen ºi caligrafie, se vor numi dupã tabloul, de capacitate, instituite în urma
unor examene speciale, þinute dupã normele prevãzute în legea învãþãmântului
secundar ºi superior.
Directorii ºcolilor comerciale inferioare ºi superioare de bãieþi se vor lua
dintre profesorii ºcolii respective, care posedã titluri speciale de ºtiinþe comerciale.
Art. 64. – Pentru formarea personalului didactic al ºcolilor comerciale elementare de fete, se vor înfiinþa burse, cu care se vor trimite în strãinãtate absolvente
cu diplomã de ale ºcoalei normale primare de fete, preferându-se acele cu note mai
mari, la examenul de absolvire. Aceste bursiere vor urma în strãinãtate cursuri într-o
ºcoalã superioarã comercialã ºi se vor familiariza cu operaþiunile comerciale.
Dupã întoarcerea în þarã, aceste bursiere vor fi înscrise într-un tablou anume.
În caz de vacanþã a unei catedre într-o ºcoalã comercialã elementarã de fete,
ministerul va face numirea dupã ordinea înscrierii în tablou.
Art. 65. – Apuntamentele membrilor corpului didactic al ºcolilor comerciale, atât elementare cât ºi superioare, se compun din leafã ºi gradaþiune.
Leafa profesorilor va fi de 300 lei pe lunã în ºcolile de bãieþi ºi de 250 lei
în ºcolile de fete, iar a maiºtrilor de caligrafie ºi desen de 180 lei pe lunã. Aceste
cifre se vor micºora cu 20% pentru suplinitori; diferenþa se va vãrsa la casa
ºcolilor.
Gradaþia se va calcula pentru aceste lefuri conform art. 37 din legea învãþãmântului secundar ºi superior.
Profesorii ºcolilor elementare de comerþ vor putea fi obligaþi a face pânã la
18 ore de curs pe sãptãmânã; iar profesorii ºi maiºtrii ºcolilor superioare pânã
la 12 ore pe sãptãmânã, atât în ºcoalã, cât ºi la cursurile complementare ºi la
cele de ucenici, ce se fac în ºcoalã.
Directorii ºi directoarele ºcolilor de comerþ, inferioare ºi superioare, vor
locui în localul ºcolii; ei vor avea dreptul la încãlzit.
Art. 66. – În caz de trebuinþã se vor putea angaja cu contract ºi strãini ca
profesori în ºcolile comerciale, sau ca conductori ai birourilor comerciale, alãturate pe lângã ele. Durata contractului nu va putea fi mai mare de zece ani.
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Capitolul V. – Dispoziþii comune, relative la învãþãmântul agricol,
silvic, industrial ºi comercial
Art. 67. – Pentru împlinirea sarcinelor, ce rezultã din aceastã lege, judeþele
ºi comunele vor fi autorizate a face împrumuturi la Casa ºcolilor, în condiþiile
legii Casei ºcoalelor, promulgatã la 1 aprilie 1896.
Art. 68. – Prin regulamente speciale se va hotãrî pentru fiecare fel de ºcoalã, de agriculturã, de meserii sau comerþ, ziua începerii anului ºcolar, vacanþele
ºi sãrbãtorile, epocile de înscriere ºi examene, regulile de promoþiune ºi de
disciplinã ale ºcolarilor.
Nici un ºcolar nu va putea, afarã de cazuri de forþã majorã bine constatatã,
sã rãmânã într-o clasã mai mult decât 2 ani.
Bursierii din ºcolile profesionale se vor primi numai prin concurs ºi numai
dintre elevii lipsiþi de mijloace. Strãinii nu pot fi bursieri.
Art. 69. – Ori de câte ori va fi posibil, fiecare ºcoalã elementarã de agriculturã va fi unitã cu o ºcoalã elementarã de meserii. În acest caz, ordinea lucrãrilor
ºcolilor unite se va regula în aºa fel, încât toþi ºcolarii sã urmeze lucrãrile
complete ale ambelor ºcoli.
Direcþiunea o va avea dirigintele ºcolii elementare de agriculturã.
Art. 70. – Dacã o ºcoalã este întreþinutã de judeþe sau de comune, fãrã
concursul statului, autoritãþile, care au fãcut înfiinþarea, vor avea dreptul ca, în
caz de nesuficienþã de locuri, sã primeascã în ºcoalã cu preferinþã pe copiii din
judeþul sau comunele care întreþin ºcoala.
Art. 71. – Afarã de cazurile anume specificate prin aceastã lege, orice numire
de învãþãtor, institutor, profesor sau maistru de desen ºi caligrafie, se face, cu
titlul provizoriu, prin deciziune ministerialã. Cei numiþi în acest fel vor fi supuºi
în totul prescrierilor art. 34 din legea învãþãmântului secundar ºi superior.
Pânã la numirea unui titular, provizoriu sau definitiv, ministerul va putea
ocupa locul cu un suplinitor.
Suplinitorii nu au dreptul la gradaþie, care se socotesc numai pentru timpul
servit cu titlul provizoriu sau definitiv.
Afarã de cazurile prevãzute în aceastã lege, maiºtrii de atelier ºi ajutorii de
maiºtri se numesc prin decizie ministerialã; ei sunt revocabili de cãtre ministru,
în urma raportului motivat al directorului ºcoalei sau al unui inspector.
Numirile fãcute, în puterea unui contract, sunt valabile numai pentru timpul
cât dureazã contractul.
Art. 72. – Afarã de cazurile anume specificate în aceastã lege, personalul
didactic al ºcolilor elementare ºi inferioare de meserii ºi al ºcolilor comerciale
elementare de fete va fi supus dispoziþiunilor art. 60–72 inclusiv, din legea
învãþãmântului primar ºi normal primar; iar corpul didactic ºi maiºtrii de desen
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ºi caligrafie ai ºcolilor superioare de meserii ºi ai ºcolilor comerciale de bãieþi
vor fi supuºi dispoziþiunilor art. 30–49 inclusiv, din legea învãþãmântului secundar ºi superior.
Art. 73. – În afacerile, care privesc învãþãmântul profesional, consiliul
permanent al instrucþiunii se va completa cu un numãr de 6 membri, numiþi pe câte
3 ani, prin decret regal, ºi revocabili pe aceeaºi cale, în urma unui raport motivat.
Dintre aceºti membri, doi vor fi aleºi dintre persoane competente în chestiuni de agriculturã, doi pentru chestiuni de învãþãmânt al meseriilor ºi doi
pentru învãþãmântul comercial. La fiecare datã se vor chema la dezbateri acei
doi din aceºti membri, a cãror specialitate se referã la natura chestiunii, ce este
în dezbatere.
Când membrii de învãþãmânt profesional vor lua parte la dezbaterile consiliului permanent de instrucþie, ei vor avea dreptul de vot deliberativ.
Art. 74. – Statul, judeþele, comunele ºi camerele de comerþ vor putea acorda burse de studiu pentru ºcolarii români sãraci, din diversele feluri de ºcoli
profesionale.
În fiecare an va avea loc o expoziþie, la care vor lua parte toate ºcolile de
agriculturã ºi cele de meserii, de orice grad, cu producte ºi lucrãrii ieºite din
fiecare ºcoalã. Se vor acorda diplome ºi premii în bani ºcolarilor, care se vor
distinge. Premiile în bani se vor repartiza între învãþãtori, maiºtri ºi ºcolari, dupã
normele prevãzute respectiv la art. 12, 17, 27, 39 ºi 53 din aceastã lege.
Statul va înscrie pe fiecare an în bugetul sãu o sumã pentru plata acestor
premii. Judeþele ºi comunele vor putea ºi ele contribui pentru acelaºi scop.

Capitolul VI. – Dispoziþii privitoare la ºcolile secundare
Art. 75. – Unele ºcoli secundare de bãieþi se vor putea transforma treptat în
ºcoli cu caracter practic ºi profesional, potrivit cu trebuinþele locale ºi în vederea
unor aplicaþii determinate. Aceastã transformare se va putea face prin legea
bugetarã. Profesorii titulari de la acele ºcoli secundare îºi vor pãstra drepturile
dobândite.
Pe lângã ºcolile secundare de fete de gradul I se va putea adãuga o clasã
comercialã, în care se vor preda exclusiv cunoºtinþele necesare comerþului. În
aceastã clasã se vor admite absolvente a patru clase ale ºcolilor secundare de
fete de gradul I. Absolventele clasei comerciale vor trece un examen, dupã care
li se va libera un certificat de studii comerciale.
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Capitolul VII. – Cursuri pentru ucenici ºi pentru adulþi
Art. 76. – Pe lângã ºcolile de meserii ºi pe lângã ºcolile comerciale se vor
înfiinþa, în comunele urbane, cursuri speciale destinate pentru completarea
instrucþiunii ucenicilor din fabrici, ateliere ºi prãvãlii.
Aceste cursuri se vor þine seara ºi în zilele de duminici ºi sãrbãtori, în orele,
care se vor gãsi mai potrivite, ºi vor avea de obiect noþiuni asupra limbii române,
a limbilor strãine, a aritmeticii ºi geometriei elementare, a contabilitãþii, cu
adause, dupã împrejurãri, asupra comerþului sau a diverse cunoºtinþe relative la
anumite industrii.
Aceste cursuri vor fi puse sub conducerea directorului ºcolii, pe lângã care
se þin. Ele se vor face de cãtre institutori ºi maiºtrii de învãþãmânt profesional,
în contul orelor de lucru, pe care ministerul are dreptul a le impune, în virtutea
acestei legi. Pentru orele suplimentare, ce ar mai fi necesare peste acestea, plata
va fi în sarcina comunei.
Auditorii acestor cursuri vor trece examene asupra materiilor ce vor fi
urmat, dupã care vor cãpãta certificat.

Capitolul VIII. – Dispoziþii tranzitorii
Art. 77. – Aceastã lege se va pune în aplicare cu începere de la 1 septembrie
1901.
Art. 78. – Cu începere de la 1 aprilie 1902, administraþia ºcolilor practice de
agriculturã practicã de la Strihareþ, Armãseºti, Pãnceºti-Dragomireºti, precum ºi
a ºcolilor de arte ºi meserii din Bucureºti ºi Iaºi, dependente, pânã acum de
Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerþului ºi Domeniilor, va trece sub autoritatea Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor, împreunã cu toate terenurile, clãdirile, maºinile, instalaþiile ºi vitele lor. Sumele înscrise – pentru aceste
ºcoli – în bugetul Ministerului de Domenii se vor trece, pe ziua de 1 aprilie 1902,
în bugetul Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor.
Art. 79. – Membrii corpului didactic al învãþãmântului profesional, care vor
fi funcþionând la punerea în aplicare a acestei legi, vor pãstra catedrele lor aºa
cum vor fi la 1 septembrie 1901. Leafa ºi gradaþia vor continua a li se plãti ca
ºi pânã atunci.
Ministerul va avea dreptul a spori pânã la 15 ore pe sãptãmânã numãrul de
ore de curs al profesoarelor ºi maistrelor actuale din ºcolile profesionale de fete,
fie în ºcoala lor, fie în altã ºcoalã din acelaºi oraº; iar numãrul orelor de lucru
ale maistrelor de atelier ºi ajutoarele de maistre ale acestor ºcoli, pânã la 24 pe
sãptãmânã, însã numai în ºcoala lor.
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Art. 80. – Pânã în trei ani de la punerea în aplicare a acestei legi, actualele
profesoare ºi maistre suplinitoare de la ºcolile profesionale de fete, care vor fi
având, în momentul acela, cel puþin trei ani neîntrerupþi de suplininþã, vor putea
fi numite ca profesoare ºi maistre cu titlul provizoriu, în urma unui examen de
capacitate, instituit anume. Pentru a fi admise la acest concurs, profesoarele
suplinitoare vor mai trebui sã poseadã certificatul de absolvire al liceului; iar
maistrele de atelier suplinitoare, diploma de absolvire a unei ºcoli profesionale
complete.
Art. 81. – Diplomele de absolvire ale ºcolilor de comerþ de cinci clase, aºa
cum existau înainte de legea învãþãmântului profesional din 1893, se declarã
echivalente cu diplomele de absolvire ale ºcolilor comerciale superioare,
organizate prin legea de faþã.
Art. 82. – Toate legile, regulamentele ºi dispoziþiile anterioare legii de faþã,
privitoare la învãþãmântul profesional ºi contrarii dispoziþiunilor ei, sunt ºi rãmân abrogate din momentul promulgãrii acestei legi.
Cu toate acestea, ªcoala superioarã de agriculturã de la Herãstrãu ºi ªcoala
de silviculturã de la Brãneºti rãmân supuse învãþãmântului profesional din
1893, întrucât le priveºte.
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Lege pentru înfiinþarea ºi organizarea
Casei Sf. Biserici autocefale ortodoxe române
Promulgatã prin decretul regal nr. 255 din 21 ianuarie 1902. (Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 233 din 23 ianuarie 1902.)

Art. 1. – Se înfiinþeazã pe lângã Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor ºi sub autoritatea ministrului Casa Sf. Biserici autocefale ortodoxe române,
menitã:
a) A administra toate fondurile create prin prezenta lege sau prin alte legi,
în scop de a contribui la înflorirea Bisericii; de a-i asigura bunul mers ºi întreþinerea materialã, bunã stare ºi conservarea sfintelor biserici, mãnãstiri, schituri
ºi locuinþe cu toate cele necesare;
b) A asigura conservarea averii miºcãtoare ºi nemiºcãtoare a bisericilor catedrale ºi chiriarhice, a mãnãstirilor ºi schiturilor astãzi în fiinþã, a bisericilor parohiale ºi filiale, precum ºi a tuturor aºezãmintelor bisericeºti, actuale ºi viitoare.
c) A controla administraþia averilor bisericilor, mãnãstirilor ºi aºezãmintelor
bisericeºti, oricare ar fi provenienþa acestor averi ºi ori de cãtre cine s-ar administra ele: epitropii, consilii economice, tutori sau executori testamentari.
Controlul Casei Bisericii va avea de obiect de a face ca averile respective sã se
administreze în conformitate cu legile ºi regulamentele ºi cu voinþa testatorilor,
spre cel mai mare bine al bisericilor ºi mãnãstirilor respective. Prin aceasta înceteazã controlul primãriilor rexpective asupra administraþiei epitropiilor bisericeºti, aºa cum fusese instituit prin diferitele legi anterioare.
Se excepteazã de la dispoziþiile acestui aliniat fondurile religioase administrate de cãtre Eforia spitalelor civile din Bucureºti, epitropia Sf. Spiridon din
Iaºi, epitropia aºezãmintelor Brâncoveneºti ºi epitropia bisericei Madona Dudu
din Craiova:
d) A administra toate averile bisericeºti ºi religioase, care nu ar intra în
competenþa nici unui alt organ de administraþie, precum ºi fondurile, care ar fi
puse direct la dispoziþia sa prin legi, donaþiuni, testamente sau în alt mod;
e) A administra, conform legilor, toate fondurile acordate prin bugetul anual al
statului pentru administraþia bisericeascã ºi întreþinerea cultului creºtin-ortodox.;
f) A administra toate afacerile bisericeºti ºi religioase, care sunt prevãzute
prin art. 7 al legii de organizare a administraþiei centrale a Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor din 9 iulie 1901.
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Toate deciziile Casei Bisericii, care ar privi feþe bisericeºti în exerciþiul
atribuþiunilor lor curat spirituale, obiecte bisericeºti sau servicii de ordin curat
spirituale, se vor executa, luându-se ºi avizul chiriarchului respectiv.
Art. 2. – Casa Bisericii are toate drepturile unei persoane juridice, cu dreptul
de a primi legate ºi donatiuni, precum ºi de a poseda bunuri miºcãtoare ºi nemiºcãtoare; asemenea având dreptul de a figura în justiþie ca defendoare sau reclamantã, a intenta acþiuni în revendicare, acestea, însã, cu autorizarea ministerului.
Art. 3. – Casa Bisericii este administratã de cãtre un administrator, numit
pe cinci ani ºi pus sub autoritatea ministrului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor.
El va trebui sã fie creºtin ortodox ºi sã poseadã titlul de licenþiat sau de doctor
în teologie, ori pe acela de profesor la facultatea de teologie, sau la unul din
seminariile ortodoxe ale statului.
Art. 4. – Casa Bisericii nu va putea întrebuinþa fondurile puse sub administraþia sa decât conform dispoziiþilor legilor, pentru acele care îi sunt încredinþate
prin o lege, sau conform actelor de donaþiuni, pentru acele care provin din
fondaþiuni particulare.
Bugetul ei va fi supus, în fiecare an, de ministrul instrucþiunii publice ºi al
cultelor, la aprobarea adunãrii deputaþilor, iar conturile de gestiune, Curþii de
conturi.
Art. 5. – Fondurile, puse direct la dispoziþia Casei Bisericii, se compun:
a) Din acele, acordate prin bugetul anual al statului pentru administraþia ºi
întreþinerea cultului creºtin ortodox, ºi pe care Casa Bisericii le va întrebuinþa
numai conform cu destinaþia, ce li se va fi dat prin acest buget;
b) Din 10% din veniturile averilor bisericeºti ºi religioase, pe care Casa
Bisericii le are sub administraþia sa în virtutea art. 12 ºi 16 din aceastã lege;
c) Din fondurile donate sau testate ei de particulari în scopuri pioase, dar
fãrã destinaþie specialã;
d) Din fondurile donate sau testate de particulari cu destinaþie de a servi
pentru construcþii sau înzestrãri bisericeºti;
e) Din fondurile care, prin legi, se hotãrãsc sau se va hotãrî a fi vãrsate la
Casa Bisericii;
f) Din 10% al prisosului de venit net al bisericilor, care se întreþin din
averea lor proprie, scãzându-se cheltuielile proprii ale bisericilor, precum ºi,
eventual, acele pentru întreþinerea de instituþii filantropice, de interes general,
întreþinute din fondurile bisericilor;
g) Din amenzi, suspendãri ºi suprimãri de salariu, pronunþate contra servitorilor bisericeºti;
h) Din arenzile pãmânturilor ºi vetrelor vechilor mãnãstiri, biserici ºi
schituri desfiinþate, ºi care, eventual, nu ar mai putea exista în viitor.
Art. 6. – Averea imobilã a monachilor ºi monachiilor, aflate în cuprinsul
mãnãstirilor, precum ºi toate obiectele sacre, vor rãmâne, dupã moartea lor, proprietate a mãnãstirii.
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Art. 7. – Din pãmânturile acordate bisericilor prin diversele legi de
împroprietãrire, preoþii parochi ºi supranumerari ºi cântãreþii unei biserici vor
avea dreptul la uzufructul a 17 pogoane în judeþele de dincoace de Milcov, a 8
fãlci ºi jumãtate în judeþele de dincolo de Milcov ºi a 10 hectare în judeþele de
peste Dunãre, însã numai din pãmânturile bisericeºti aflate în cuprinsul comunei
respective. Repartizarea se va face conform art. 33 din legea clerului mirean ºi
a seminariilor.
Dacã întinderea pãmânturilor bisericeºti din o comunã nu va fi suficientã
pentru a asigura tuturor preoþilor ºi cântãreþilor din acea comunã întinderile
prevãzute în aliniatul precedent, va beneficia de uzufructul acelor pãmânturi
numai personalul atâtor biserici din comunã câte se vor putea, dupã prevederile
acelui aliniat, rãmânând ca personalul celorlalte sã beneficieze de sporul de
leafã de 25%, conform art. 28, alin. V din legea clerului mirean ºi a seminariilor.
Dacã întinderea pãmânturilor bisericeºti dintr-o comunã va fi mai mare
decât aceea cerutã de alin. I din acest articol, dupã numãrul bisericilor din
comunã, partea din uzufructul lor, cât va trece peste cea afectatã bisericilor din
comunã, va reveni Casei Bisericii.
Casa Bisericii va putea arenda pãmânturile bisericeºti, despre care se
vorbeºte în acest articol, sau sã lase personalului fiecãrei biserici dreptul de a
exploata însuºi porþiunea de pãmânt, la care are drept.
Pãmânturile, pe care le posedã bisericile, provenind din donaþiuni, legate
sau cumpãrãri din propria lor avere, nu intrã în prevederile acestui articol, ci vor
fi administrate de epitropiile bisericilor, conform testamentelor, actelor de
donaþiune sau dupã propria lor chibzuialã ºi având în vedere art. 5, alin. b ºi f
din aceastã lege.
Art. 8. – Fondurile, care vor rãmâne la libera dispoziþie a Casei Bisericii, în
virtutea art. 5, 6 ºi 7 ale acestei legi, se vor întrebuinþa pentru urmãtoarele scopuri:
a) Pentru a ajuta la clãdirea, repararea, restaurarea ºi dotarea cu mobilierul
religios, cu cãrþi, vesminte ºi vase sacre a bisericilor ºi mãnãstirilor;
b) Pentru clãdirea, repararea ºi mobilarea de palate metropolitane ºi
episcopale ºi a localelor administrative respective;
c) Pentru clãdirea de protopresbiterii, pentru locuinþa protoiereilor ºi pentru
cancelaria lor;
d) Pentru clãdirea de case parohiale pe lângã bisericile parohiale;
e) Pentru ajutorarea preoþilor atinºi de infirmitãþi incurabile, a preoteselor
vãduve ºi a orfanilor preoþilor, lipsiþi de orice alt mijloc de trai.
Prin regulamente se vor fixa regiile pentru executarea acestor lucrãri.
Art. 9. – Casa Bisericii va avea însãrcinarea de a priveghea întrebuinþarea
sumelor cu care comunele sunt obligate a contribui pentru întreþinerea bisericilor ºi a personalului lor, conform legii clerului.
Art. 10. – Proiectul de buget anual al fiecãrei biserici, mãnãstiri sau schit va
fi supus în fiecare an, înainte de 15 noiembrie, la cercetarea ºi aprobarea Casei
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Bisericii de cãtre epitropiile sau consiliile economice respective. Casa Bisericii
va putea introduce în acest proiect orice modificãri va crede de cuviinþã, în
limita legilor ºi a fondurilor de care se va dispune, þinându-se seamã ºi de
dorinþele exprimate de chiriarchi.
Epitropiile bisericilor ºi consiliile economice ale mãnãstirilor sunt de asemenea datoare sã înainteze Casei Bisericii, pânã în termen de o lunã de la închiderea fiecãrui exerciþiu, conturile de gestiune pe acel exerciþiu, spre verificare.
În caz când s-ar constata cã epitropia unei biserici sau consiliul economic
al unei mãnãstiri ori schit nu administreazã bine interesele ce-i sunt încredinþate,
Casa Bisericii va putea pronunþa destituirea epitropiei sau consiliului economic
respectiv: pentru acesta din urmã, dupã ce va lua ºi avizul chiriarchului.
Membrii unei asemenea epitropii sau consiliu economic nu vor mai putea fi
numiþi decât dupã trecere de cel puþin trei ani din ziua destituirii. În timpul
acesta, preºedinþia epitropiei bisericii o va încredinþa Casa Bisericii unuia din
preoþii supranumerari respectivi sau altei persoane alese de dânsa, în înþelegere
cu chiriarchul.
Casa Bisericii va putea de asemenea sã-i dea în judecatã ºi sã-i urmãreascã
în averea lor, pentru acoperirea lipsurilor ce ar fi rezultat din vina lor, în averea
bisericii, a mãnãstirei sau a schitului.
Art. 11. – Casa Bisericii va putea acorda din fondurile sale proprii ajutoare
bisericilor sãrace din þarã, când se va constata cã mijloacele lor nu le permit sã
facã faþã cheltuielilor cerute pentru întreþinerea lor ºi pentru buna îngrijire a
cultului. În acest caz, se va cere ºi avizul chiriarchului respectiv.
Art. 12. – Toate fundaþiile religioase existente care, prin actele lor de
înfiinþare, nu sunt puse sub o administraþie specialã, vor trece sub administraþia
Casei Bisericii, care le va administra prin epitropii speciale, ce se vor institui de
dânsa prin regulamente anume.
Pentru a realiza dispoziþia aceasta, Casa Bisericii are dreptul a urmãri
existenþa acestor fundaþii, a le cere actele, în virtutea cãrora au fost înfiinþate ºi
a le chema înaintea justiþiei.
Art. 13. – Casa Bisericei are dreptul de priveghere ºi control asupra fondurilor tuturor instituþiilor religioase, care, prin actele de fundaþiune, sunt puse
sub o administraþie specialã sau ctitoriceascã.
Se excepteazã de la dispoziþiile acestui articol cele patru instituþii, prevãzute la art. 1, alin. c.
Art. 14. – Toate administraþiile fundaþiilor, arãtate în art. 12 ºi 13, sunt
datoare sã înainteze Casei Bisericii, în termen de ºase luni de la promulgarea
acestei legi, copie autenticã de pe actele lor de fundaþiune ºi un inventar de
averea ce posedã, însoþit de bilanþul ºi contul de gestiune al anului precedent.
Aceleaºi obligaþiuni le au ºi toate epitropiile bisericilor sau aºezãmintelor
bisericeºti, care au administrat avuturi bisericeºti, fãrã a avea acte de fundaþiune.

+Opere_vol_III_final.qxd

11/22/2009

10:54 AM

Page 183

Textele principalelor legi ale lui Spiru Haret / 183

Administraþiunile, prevãzute la art. 12 ºi 13 ºi la alin. II din acest articol,
vor forma câte un proiect de regulament de administraþie ºi de gestiune, în
conformitate cu legile ºi cu actele de fundaþiune.
Aceste proiecte de regulament vor fi înaintate Casei Bisericii în termen de
un an de la promulgarea acestei legi.
Dacã proiectele de regulament, astfel elaborate, nu sunt în conformitate cu
legile ºi cu actele de fundaþiune, Casa Bisericii este în drept sã le modifice în
acest sens.
Dacã proiectele de regulament nu au fost înaintate în termenul prescris aci,
ele vor fi fãcute de Casa Bisericei.
Art. 15. – Toate administraþiile fundaþiilor prevãzute la art. 13 sunt datoare:
a) Sã trimitã Casei Bisericii bugetele lor cel mai târziu cu trei luni înainte
de începerea anului bugetar;
b) Sã trimitã aceleiaºi Case, cel mult cu trei luni dupã închiderea exerciþiului, un cont de gestiune, precum ºi o situaþiune amãnunþitã (bilanþ) despre
starea întregii lor averi.
Art. 16. – Dacã administraþiile fundaþiilor bisericeºti nu se vor conforma
dispoziþiilor acestei legi, sau dacã se va constata cã averile, ce le sunt încredinþate, se risipesc, se delapideazã sau se întrebuinþeazã în alte scopuri decât
acele prevãzute prin actele de fundaþiune, Casa Bisericii este în drept a trage la
rãspundere înaintea justiþiei pe administratori. Aceºtia pot fi condamnaþi, pe
lângã celelalte penalitãþi prevãzute de legile ordinare, ºi la destituire.
În caz când nu se poate institui o nouã administraþie, justiþia poate hotãrî ca
administraþia sã treacã la Casa Bisericii.
Art. 17. – Cu ocaziunea deschiderii vreunui testament, prin care se instituie
vreo fundaþiune sau se lasã vreun legat pentru Casa Bisericii, pentru vreo bisericã sau mãnãstire, sau pentru orice alt aºezãmânt pios, preºedinþii tribunalelor
sunt obligaþi a încunoºtiinþa din oficiu pe ministrul instrucþiunii publice ºi al
cultelor, sau pe administratorul Casei Bisericii.
Toate fundaþiile de acest fel, ce se vor înfiinþa în viitor, vor fi supuse regimului prezentei legi.
Termenele prevãzute la art. 14 vor începe a curge pentru acestea de la data
înfiinþãrii lor.
Art. 18. – Aceastã lege se va pune în aplicare cu începere de la 1 aprilie 1902.
Din ziua aceea, Serviciul cultelor din Ministerul Instrucþiunei Publice ºi al
Cultelor se va desfiinþa; iar personalul lui, împreunã cu toate atribuþiile lui ºi cu
arhiva respectivã, vor trece la administraþia Casei Bisericii.
Art. 19. – Toate legile, regulamentele ºi dispoziþiile, contrarii legii de faþã,
sunt ºi rãmân abrogate.
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Lege pentru înfiinþarea Casei de economie, credit ºi ajutor a
corpului didactic
Promulgatã prin decretul regal nr. 371 din 31 ianuarie 1903. (Publicatã în Monitorul Oficial“ nr. 243 din 4 februarie 1903.)

Titlul I. – Scopul ºi administraþia Casei
Art. 1. – Se înfiinþeazã în Bucureºti o instituþiune, persoanã juridicã, sub
denumirea de Casa de economii, credit ºi ajutor a corpului didactic.
Ea va putea avea sucursale ºi în alte oraºe.
Art. 2. – Scopul acestei case este:
a) De a capitaliza ºi de a face productive micile economii ale membrilor sãi;
b) De a le înlesni creditul, prin avansuri în contul salariului lor;
c) De a forma un capital, din al cãrui venit sã li se acorde pensiuni ºi ajutoare în cazuri fortuite, precum: boli grave, rãniri infirmitãþi, moarte, incendiu,
inundaþii ºi alte asemenea întâmplãri;
d) De a înfiinþa ºi întreþine instituþii de educaþie pentru fiii ºi fiicele
membrilor Casei ºi a orfanilor membrilor corpului didactic în general, ºi alte
stabilimente filantropice în folosul lor.
Art. 3. – Conducerea Casei va fi încredinþatã unui consiliu de administraþie,
numit de cãtre Ministrul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor ºi compus din un
preºedinte ºi cinci membri, luaþi câte unul din corpul învãþãtorilor, din al institutorilor, din al profesorilor ºi maiºtrilor ºcoalelor secundare ºi speciale, din al
profesorilor ºi maiºtrilor ºcoalelor profesionale ºi comerciale, ºi din al
profesorilor ºi agregaþilor universitari.
Consiliul de administraþie al sucursalelor va fi alcãtuit din trei membri, numiþi
de ministru dintre membrii Casei din localitatea, unde este sediul sucursalei.
Actele de administraþiune ºi deciziunile luate de consiliile de administraþie,
pentru a fi valabile, vor trebui luate cu majoritatea membrilor.
În caz de paritate, votul preºedintelui va avea preponderenþã.
Funcþiile de preºedinte ºi de membri în consiliul de administraþie vor fi
onorifice.
Art. 4. – Ca organ de execuþie, casa va avea un director ºi un casier, precum
ºi personalul inferior trebuincios, luat de preferinþã dintre membrii casei.
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Directorul ºi casierul vor fi numiþi de ministrul Instrucþiei Publice ºi al
Cultelor, dintre membrii în exerciþiu ai corpului didactic, membri ai casei, care
nu fac parte din consiliul de administraþie sau dintre membrii corpului didactic,
trecuþi la pensiune. Ei vor fi remuneraþi.
Personalul inferior se va numi de cãtre consiliul de administraþie, dupã
propunerea directorului.
Consiliul de administraþie ºi directorul se numesc pe timp de cinci ani.
Art. 5. – În niciun caz cheltuielile de administraþie nu vor putea trece peste
5% din beneficiul net al Casei pe anul precedent. Salariul directorului nu va
putea trece peste 250 lei pe lunã, iar al casierului peste 350 lei.
Art. 6. – Membrii consiliilor de administraþie, directorul ºi casierul trebuie
sã aibã o vechime de cel puþin trei ani ca membri ai Casei. Se face excepþie
pentru primul rând de numiri.
Casierul va depune o garanþie în numerar, în efecte de stat, ori garantate de
stat, sau în imobile personale.
Cifra acestei garanþii va fi de 30% din capitalul Casei ºi va creºte, împreunã
cu acest capital, pânã ce ea va ajunge la 10.000 lei.
Art. 7. – În faþa instanþelor judecãtoreºti ºi în toate actele sale civile, casa va
fi reprezentatã prin directorul sãu, în baza autorizaþiei consiliului de administraþie.

Titlul II. – Depunerea ºi restituirea economiilor
Art. 8. – Depunerile de economii sunt:
a) Depuneri permanente;
b) Depuneri temporare;
c) ªi unele ºi altele sunt facultative.

A. – Depuneri permanente
Art. 9. – Orice membru al corpului didactic public, în funcþiune sau în retragere, fãrã deosebire de sex, care va voi a depune economiile sale la Casã, cu
titlul permanent, va declara în scris, cã voieºte a fi membru al Casei, cu depuneri
permanente.
Efectul acestei declaraþii este obligativitatea pentru declarant de a figura ca
membru al Casei, pe tot timpul angajamentului.
Angajamentul se contracteazã pentru o perioadã de 10 ani pentru membrii
corpului didactic, care sunt în funcþiune, ºi de cinci ani pentru aceia, care sunt
în retragere. La expirarea termenului, anagajamentul poate fi reînnoit.
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În caz de moarte, angajamentul se considerã ca desfãcut de drept.
În acest caz, succesorii legali ai membrului decedat vor avea dreptul a retrage depunerile permanente cu dobânda lor, conform art. 13. Vãduva ºi orfanii
vor beneficia totuºi de prevederile art. 26, 27, 28 ºi 29 din prezenta lege.
Art. 10. – Depunerile permanente, pe tot timpul angajamentului, vor fi de
cel puþin 2% din cifra înscrisã în buget a salariului membrului, care este în
funcþiune ºi de cel puþin 2% din pensia înscrisã în buget a membrului ieºit la
pensie. Aceste depuneri se vor reþine lunar din leafa sau din pensiunea membrului ºi se vor vãrsa la casã.
Art. 11. – Numai depunerile permanente conferã titlul de membru al Casei
ºi dreptul de a beneficia de toate avantajele acordate de aceastã Casã.
Art. 12. – Depunerile permanente vor produce o dobândã de 3% pe an,
socotitã de la prima zi a trimestrului ce urmeazã dupã data la care s-a fãcut
depunerea ºi pânã la prima zi a trimestrului, în care se efectueazã restituirea
capitalului. Dobânzile vor fi socotite în fiecare an la 31 decembrie.
Art. I3. – Depunerile permanente ale unui membru nu se vor restitui decât
la expirarea termenului de angajament al membrului.
Procentele de 3%, cuvenite depunerilor permanente, nu se vor restitui decât
odatã cu capitalul.
Art. 14. – Când fondul disponibil în casã va întrece necesitãþile, consiliul de
administraþiune va fi obligat a cumpãra numai efecte de stat sau garantate de
stat, care se vor depune spre pãstrare la Casa de depuneri, consemnaþiuni ºi
economii.

B. – Depuneri temporare
Art. 15. – Depunerile temporare se vor primi de la oricare membru al
corpului didactic, fie sau nu membru al Casei, precum ºi de la particulari, atunci
când Casa va avea nevoie de bani ºi numai în limitele trebuinþelor ei.
Aceste depuneri nu vor putea fi mai mici de 50 lei, vãrsaþi integral.
Art. 16. – Depunerile temporare vor da drept la o dobândã pânã la maximum 6% pe an, socotitã din ziua depunerii pânã în ziua restituirei.
Consiliul de admnistraþie va hotãrî, în fiecare trimestru, dobânda ce se va
plãti în trimestrul urmãtor, procedând conform art. 18 de mai jos.
Art. 17. – Casa va putea primi depuneri de la autoritãþile ºcolare, plãtinduli-se o dobândã de 4% pe an, socotitã din ziua depunerii pânã în ziua restituirei.
Aceste depuneri nu se vor putea face decât cu autorizaþia Ministerului
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor.
Art. 18.–Dobânda de 6%, prevãzutã la art. 16 ºi cea de 4% de la art. 17, va
putea fi micºoratã sau sporitã, dupã gãsirea cu cale a consiliului de administraþie
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ºi aprobarea ministerului; aceasta se va publica în „Monitorul Oficial“ ºi în
„Buletinul Oficial“ al Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor.
Art. 19. – Depunerile temporare, precum ºi cele prevãzute la art. 17 de mai
sus, se vor restitui la cerere, sau cel mai târziu în termen de trei luni de la data
cererei de restituire.
Art. 20. – Procentele cuvenite depunerilor temporare ºi ale celor prevãzute
la art. 17 se vor achita celor în drept la fiecare sfârºit de an sau, eventual, odatã
cu restituirea capitalului.

Titlul III. – Împrumuturi în contul salariului
Art. 21. – Membrii Casei, care sunt cu funcþiune, vor putea cere ºi obþine de
la Casã împrumuturi în bani, în contul salariului lor, pânã la maximum valoarea
cifrei înscrisã în buget a salariului pe trei luni, mai puþin reþinerile; iar pensionarii,
pânã la maximum pensiunea înscrisã în buget pe douã luni, mai puþin reþinerile.
Aceste împrumuturi se acordã de cãtre consiliul de administraþie în ordinea
înscrierilor. Consiliul însã are dreptul, când va gãsi cu cale, sã refuze împrumutul cerut, fãrã a fi nevoit sã motiveze refuzul. Tot asemenea, el va putea
acorda împrumutul ºi în afarã de ordinea înscrierilor, însã numai în cazuri de
nenorociri grave, la care se cer un ajutor grabnic.
Art. 22. – Pentru sumele împrumutate în contul salariului sau pensiunii,
Casa va percepe o dobândã de 7% pe an, care se reþine în porþiuni egale pe
fiecare lunã, pânã la stingerea datoriei, deodatã cu reþinerile pentru plata împrumutului, prevãzute la art. 23.
Art. 23. – Restituirea împrumuturilor se va face prin reþineri lunare din
salariu sau pensie, independent de orice alte reþineri, fãcute respectiv pe fiecare
lunã de Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor sau de Casa pensiilor.
Cuantumul fiecãrei reþineri lunare va fi astfel calculat, încât întreaga sumã
împrumutatã sã fie achitatã pe deplin cel mai târziu în termen de un an de la data
eliberãrii ei, pentru membrii, care sunt în funcþiune, ºi de 6 luni, pentru pensionari.
Art. 24. – Împrumuturile, prevãzute la art. 21, 22 ºi 23, sunt scutite de taxa
timbrului.

Titlul IV. – Fondurile pentru ajutoare
Art. 25. – Fondurile pentru ajutoare se vor alimenta:
a) Din beneficiile ce vor rezulta din operaþiile prevãzute sub titlul III din
aceastã lege;
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b) Din donaþiuni ºi legate, acceptate conform regulelor de drept comun;
c) Din produsul serbãrilor, seratelor ºi loteriilor, autorizate de lege, ce s-ar
putea face în folosul Casei;
d) Din sumele alocate eventual în bugetul Ministerului Instrucþiunii Publice
ºi al Cultelor, ca subvenþiuni pentru ajutoarele prevãzute la alin. c ºi d de la art.
2, din aceastã lege;
e) Din 25% din taxele de examen ale elevilor de cursul primar, secundar ºi
special, preparaþi în familie sau în institute private:
f) Din 5% din preþul de vânzare al cãrþilor didactice, aprobate de minister,
editate de dânsul, de autori sau de alt cineva;
g) Din contribuþiuni benevole din partea oricui, persoane sau instituþiuni,
sub orice formã ar fi.
Art. 26.– Casa acordã pensiuni ºi ajutoare în anumite cazuri ºi în limita
fondului pentru ajutoare, membrilor sãi, vãduvelor sau orfanilor lor.
Art. 27. – Pensiuni lunare, pe timp limitat, de 15% asupra ultimului salariu
ce primea cel în drept, se pot acorda:
a) Vãduvei cu copii ai unui membru al corpului didactic, cu titlul provizoriu
sau definitiv, care a funcþionat cel puþin 5 ani ºi cel mult 15 ani, în care a fost
membru al Casei;
b) Orfanilor de tatã ºi de mamã, când tatãl sau mama a fost membru al Casei,
ºi dacã orfanii nu au fost admiºi în institutele casei sau în vreun institut public;
c) Infirmilor fãrã drept de pensiune, membrii ai Casei;
d) Vãduvei fãrã copii a unui membru al corpului didactic, cu titlul
provizoriu sau definitiv, care a funcþionat cel puþin 5 ani ºi cel mult 15 ani, în
care a fost membru al Casei. În acest din urmã caz, pensia lunarã va fi de 10%
asupra ultimului salariu ce primea cel în drept.
Art. 28. – Ajutoare se acordã membrilor casei în limitele fondului de ajutoare, în urmãtoarele cazuri:
a) Pentru cazuri de boalã grea, plãtindu-se leafa suplinitorului pe timp de
cel mult douã luni, în cursul unui an;
b) Pentru a ajuta la mãritiºul fetelor membrilor casei, care au cel puþin patru
copii;
c) Pentru instalarea unei mici gospodãrii rurale pentru orfanii – fii de învãþãtori, – sau a unui mic atelier pentru orfanii – fii de institutori sau profesori
secundari, – în anumite cazuri;
d) Pentru diverse întâmplãri nenorocite, de care ar suferi membrii Casei.
Art. 29. – Drepturile prevãzute la art. 27 ºi 28 privesc numai pe acei înscriºi
ca membrii ai casei în cei dântâi doi ani de la promulgarea acestei legi sau care
au cerut înscrierea într-însa cel mai târziu doi ani de la numirea lor cu titlul
provizoriu în învãþãmânt, sau care au o vechime de cel puþin cinci ani ca membri ai Casei.
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Art. 30. – Donaþiunile ºi legatele, fãcute într-un anumit scop, nu se vor putea
întrebuinþa decât în conformitate cu dorinþa exprimatã de donator sau testator.
Art. 31. – Fiecare din fundaþiile enumerate la art. 2, alin. d, va avea un regulament deosebit, aprobat de minister, care va determina modul funcþionarei ºi
administraþiei sale interioare.

Titlul V. – Dispoziþiuni generale
Art. 32. – Fiecare din fondurile prevãzute în aceastã lege se va administra
deosebit.
Art. 33. – Sumele depuse de membrii Casei, în funcþiune sau în retragere,
ca depuneri permanente, precum ºi procentele lor, nu se vor putea urmãri nici
de stat, nici de particulari, pentru nici un motiv.
Asemenea ele nu se vor putea ceda nici în total, nici în parte.
Art. 34. – Bugetul Casei se va întocmi de consiliul de administraþie ºi se va
publica prin „Monitorul Oficial“ ºi prin „Buletinul Oficial“ al Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor, împreunã cu dãrile de seamã anuale asupra
mersului Casei ºi cu situaþiunea fondurilor, în parte.
Art. 35. – Gestiunea Casei este pusã sub controlul Înaltei Curþi de Conturi.
Art. 36. – Vor beneficia de dispoziþiunile legii de faþã ºi toþi funcþionarii dependenþi de Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor, de Casa ºcoalelor ºi
de Casa bisericii, chiar dacã nu fac parte din corpul didactic public.
Art. 37. – Un regulament de administraþie publicã va regula punerea în
aplicare a legii de faþã, în toate amãnuntele ei.

+Opere_vol_III_final.qxd

11/22/2009

10:54 AM

Page 190

+Opere_vol_III_final.qxd

11/22/2009

10:54 AM

Page 191

NOTE
1. Costache Bãlãcescu (1808–1880), scriitor. Scrieri: Poezii, O bunã educaþie, Fã-mã,
tatã, sã-þi seamãn sau Generaþia actualã din generaþia trecutã.
2. „Revista generalã a învãþãmântului“ a apãrut la 1 iunie 1905 pânã la al doilea rãzboi
mondial. Director Spiru Haret.
3. Mihail Kogãlniceanu (1817–1891), istoric, scriitor ºi om politic. Membru al Academiei Române. Vicepreºedinte ºi preºedinte al Academiei Române. Profesor de istorie
naþionalã la Academia Mihãileanã. A publicat documente istorice în revista Arhiva
româneascã. A editat Dacia literarã, Propãºirea, Steaua Dunãrii. Participant la miºcarea din
1848 de la Iaºi. Redacteazã Dorinþele Partidei naþionale din Moldova, Proiect de constituþie
pentru Moldova. Fruntaº al miºcãrii unioniste. Membru al Comitetului central al Unirii. Ales
în Divanul ad-hoc ºi în Adunarea electivã. Inclus pe lista candidaþilor la domnie, dar cere sã
fie scos. În timpul domniei lui Al. I. Cuza prim-ministru ºi ministru de mai multe ori. Dupã
1866 este liberal moderat. Fondator al Partidului Naþional Liberal ºi este ales membru al
primului Comitet Executiv al acestuia (1875). Deputat ºi senator Ministru în guvernul Ion C.
Brãtianu. Lucrãri: Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie naþionalã la Academia
Mihãileanã, Iluzii pierdute. Un întâiu amor, Tainele inimii, Histoire de la Valachie, de la
Moldavie et des Valaques transdanubiens, vol. I. Letopiseþele þãrii Moldovei (editor).
4. Nicolae Bãlcescu (1819–1852), om politic, istoric ºi scriitor. Iniþiator al societãþii
revoluþionare secrete ,,Frãþia“ (1843). A editat împreunã cu A. T. Laurian, revista ,,Magazin
istoric pentru Dacia“. Unul dintre conducãtorii revoluþiei de la 1848 din Þara Româneascã.
Membru în guvernul provizoriu. A murit în exil. Scrieri: Puterea armatã ºi arta militarã de
la întemeierea Principatului Valahiei pânã acum, Mersul revoluþiei în istoria românilor,
Românii supt Mihai-voievod.
5. Eudoxiu Hurmuzaki (1812–1874, istoric ºi om politic. Luptãtor pentru drepturile
românilor în Imperiul Habsburgic. A adunat documente latine ºi germane din arhivele vieneze
referitoare la români, publicate dupã moartea lui sub titlul Colecþia de documente externe.
6. Nicolae Iorga (1871–1940), istoric ºi om politic. Prof. univ. la Bucureºti. Membru al
Academiei Române. Membru al mai multor universitãþi strãine. Doctor honoris causa al mai
multe universitãþi strãine. În aprilie 1910 împreunã cu A. C. Cuza pune bazele Partidului
Naþionalist Democrat. În anul 1924 prin fuziunea cu gruparea lui C. Argetoianu din Partidul
Poporului constituie Partidul Naþionalist al Poporului. Preºedintele Adunãrii Deputaþilor.
Ministru. Prim-ministru(1931–1932). Deputat ºi senator.
7. Dimitrie Onciul (1856–1923), istoric. Prof. univ. la Bucureºti. Membru al Academiei
Române. Specialist în istoria evului mediu românesc. Scrieri: Teoria lui Roesler, Originile
Principatelor Române.
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8. Demostene Russo (1869–1938), istoric ºi filolog român. Bizantinolog. Profesor de
culturã bizantinã la Universitatea din Bucureºti. Membru al Academiei Române. Scrieri:
Studii bizantino-române, Elenismul în România, Studii istorice greco-române.
9. Al. Lapedatu (1876–1950), istoric ºi om politic. Secretar al Comisiei Monumentelor
Istorice (1904–1919) ºi al Comisiei Istorice a României (1911–1919). A fost expert în
delegaþia românã la Conferinþa de pace de la Paris (1918-1920). Profesor de istoria veche a
României la Universitatea din Cluj (1919–1938). Fondator ºi codirector, alãturi de Ioan
Lupaº, al Institutului de Istorie Naþionalã din Cluj (1920–1938). Senator, ministru ºi preºedinte al Senatului României. Lucrãri: Vlad-Vodã Cãlugãrul, Monumentele noastre istorice ºi
lecturi ilustrate, Un mãnunchi de cercetãri istorice
10. Vasile Alecsandri (1821–1890), scriitor ºi om politic. Împreunã cu M. Kogãlniceanu ºi C. Negruzzi, director al Teatrului Naþional din Iaºi. Participant la revoluþia de la
1848 în Moldova. Militant pentru Unirea Principatelor. Ministru de Externe în timpul lui Al.
I. Cuza. Agent diplomatic al României la Paris. Scrieri: Doine ºi lãcrimioare, Pasteluri,
Legende, Ostaºii noºtri, Despot Vodã, Fântâna Blanduziei, ciclul Chiriþelor.
11. Haret se referã la Mihail C. Vlãdescu, ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor în
guvernul conservator condus de George Gr. Cantacuzino (22 decembrie 1904 – 12 martie 1907).
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130. Circulara nr. din 1907 cãtre învãþãtori atrãgându-le atenþia contra jocurilor de noroc / 58
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