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29.

Circulara nr. 3302 din 10 aprilie 1901 cãtre toate ºcoalele,
prin care se interzice corespondenþa între elevi pe cãrþi

poºtale ilustrate

De la un timp, observându-se cã se urmeazã între elevii ºcoalelor publice
corespondenþã cu cãrþi poºtale pictate, în cele mai multe cazuri contra bunelor
moravuri ºi a educaþiunii tineretului, sunteþi invitat sã privegheaþi, cu cea mai
mare atenþie, corespondenþa ºcolarilor din ºcoala ce dirijaþi, ºi pe oricare ºcolar îl
veþi dovedi cã expediazã sau primeºte cãrþi obscene sã-l pedepsiþi cu excluderea
din ºcoalã pe timp de ºase luni ºi, în caz de recidivã, cu excluderea pentru tot-
deauna. Ministerul vã face responsabil de exacta ºi severa aplicare a acestui ordin,
cãci este hotârât sã nu cruþe nimic ºi pe nimeni, pentru a stârpi acest scandal.

(Publicatã în ,,Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 497).

30.

Circulara nr. 19844 din aprilie 1901 cãtre prefecþi 
ca sã dea concurs la înfiinþarea de ºcoli profesionale

Prin bugetul anului curent s-a acordat Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al
Cultelor, un credit pentru înfiinþarea ºi dezvoltarea învãþãmântului profesional.

Este un lucru ºtiut ºi recunoscut de toatã lumea cã era greºitã direcþiunea,
aproape exclusiv teoreticã, ce s-a dat pânã acum învãþãmântului nostru public.
Este iarãºi admis, în genere, cã se cuvine a se aduce, cât mai curând, o îndrep-
tare, a se mai restrânge învãþãmântul secundar, pentru a se da o impulsie mai
energicã celui profesional.
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S-a încercat a se face aceastã îndreptare prin legea învãþãmântului pro-
fesional din 1899, care a fost desfiinþatã fãrã sã fi fost aplicatã1.

Pânã ce sã se punã din nou în vigoare, credem cã se cuvine sã nu pierdem
niciun minut pentru a începe lucrarea de îndreptare. De aceea, ne propunem ca,
chiar cu începerea viitorului an ºcolar, sã înfiinþãm un numãr de ºcoli profe-
sionale de diverse grade, în toate pãrþile þãrii.

Deoarece, însã, mijloacele de care dispunem sunt foarte restrânse, avem
nevoie de concursul binevoitor al tuturor, pentru a ne ajuta, fie în mod material,
fie prin sprijinul moral ºi prin luminile lor.

ªcolile ce ne propunem a înfiinþa anul acesta sunt de douã categorii: 1) ºcoli
elementare; 2) ºcoli inferioare. Unele din ele vor fi ºcoli de agriculturã; altele
ºcoli de meserii.

Prin ºcoli elementare înþelegem ºcoli foarte modeste, funcþionând cu unul
sau doi maeºtri care sã predea meserii din cele mai simple, putând fi practicate
cu unelte puþine, ieftine ºi cu un capital de instalaþie foarte mic. Asemenea ºcoli
cugetãm sã le înfiinþãm prin târguºoare sau prin satele cele mai mari.

Prin ele, dorim sã punem la îndemâna sãtenilor ºi a oamenilor nevoiaºi
mijloace mai bune de a cultiva pãmântul, precum ºi unele mici industrii, uºor de
exercitat chiar la þarã, în zilele neutilizate pentru agriculturã.

ªcolile inferioare vor fi ºcoli de un nivel ceva mai ridicat, în care se vor
învãþa meserii mai perfecþionate sau metodele agricole ceva mai ºtiinþifice decât
acele care nu pot conveni decât unui mic cultivator. Pe acestea le vom înfiinþa
fie în oraºe, fie ºi în alte centre ce s-ar gãsi favorabile.

Pentru înfiinþarea unei ºcoli elementare de agriculturã, este nevoie de un
local, de o întindere de teren cultivabil de cel puþin 20 hectare, de vitele ºi
instrumentele agricole necesare pentru cultivarea acestui teren. Pentru o ºcoalã
inferioarã de agriculturã terenul necesar este de 100 hectare.

O ºcoalã de meserii reclama un local ºi uneltele necesare.
Pe lângã toate acestea, se adaugã personalul de maeºtri, institutori sau învã-

þãtori ºi, eventual, o cantinã pentru ºcolarii cu locuinþa depãrtatã.

34 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

1. E vorba de legea de la 27 martie 1899 asupra „învãþãmântului profesional“, prezen-
tatã de Haret ºi care avea sã fie pusã în aplicare la 1 septembrie acel an. Ea dãdea soluþiuni
pentru întreaga problemã a acestui învãþãmânt, cuprinzând ºcoalele de toate gradele de agri-
culturã, silviculturã, de meserii ºi de comerþ, care toate aveau sã depindã de Ministerul
Instrucþiunii. Retrãgându-se Haret cu întregul guvern la 12 aprilie 1899, legea n-a fost pusã
în aplicare; iar prin legea de la 5 aprilie 1900 s-a modificat (împreunã cu legea administraþiei
Ministerului de Instrucþie din 1892, legea învãþãmântului primar din 1896, legea învãþãmân-
tului secundar din 1898) ºi legea lui Haret din 1899. Modificarea aceasta a trecut la Minis-
terul de Industrie, Comerþ ºi Agriculturã ºcoalele de agriculturã, silviculturã ºi arte ºi
meserii, rãmânând la Ministerul de Instrucþie numai ºcoalele de comerþ. De aceea, în 1901,
revenind la minister, a pus iar în vigoare legea din 1899 ºi pentru aplicarea acestei legi dã
instrucþiunile din aceastã circularã.
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Intenþia noastrã este ca anul acesta sã înfiinþãm în fiecare judeþ câte o ºcoalã
elementarã, ori de agriculturã ori de meserii. ªcoli inferioare vom înfiinþa mai
puþine, deocamdatã numai ºcoli de meserii ºi numai în centre unde s-ar gãsi
elementele unei industrii viitoare care sã poatã prospera.

Aºa clar, în vederea înfiinþãrii unei ºcoli elementare profesionale în judeþul
d-voastrã, am onoare a vã ruga, dle prefect, sã binevoiþi a ne da avizul d-voastrã
asupra urmãtoarelor puncte:

1. Credeþi d-voastrã cã ar fi de preferat ca aceastã primã ºcoalã sã fie o
ºcoalã de agriculturã sau una de meserii? Pãrerea noastrã personalã ar fi cã
deocamdatã ar fi de preferat sã începem cu o ºcoalã de meserii pentru motivul
cã cheltuielile de instalaþie sunt mult mai mici, cã personalul tehnic îl putem
gãsi mai lesne ºi cã învãþãmântul lor se poate da de preferinþã iarna, când tinerii
sunt liberi de la munca câmpului. Aceastã din urmã consideraþie este impor-
tantã, pentru cã este esenþial ca ºcoala ce se va înfiinþa sã fie, dacã se poate chiar
de la început, cât mai cãutatã; în caz contrar, s-ar putea ca însãºi instituþia sã se
discrediteze în ochii populaþiei rurale. Dorim însã sã cunoaºtem ºi pãrerea
d-voastrã, în vederea nevoilor speciale ale judeþului pe care îl conduceþi.

2. Dacã aþi fi de pãrere a se face o ºcoalã de agriculturã, vã rog sã-mi spuneþi
dacã este în judeþ vreuna din actualele ºcoli rurale, pentru care sã se poatã procura
de judeþ, de comunã sau de vreun particular generos, cele 20 hectare de pãmânt
cultivabil, sau localul, sau uneltele agricole, sau vitele, sau ºi unele ºi altele.

Este însã bineînþeles cã o asemenea ºcoalã nu se poate înfiinþa decât într-o loca-
litate care sã fie proprie pentru o culturã cât mai variatã ºi mai perfecþionatã, ºi dacã
se poate sã aibã ºi apã îndestulãtoare pentru irigaþii ºi pentru cultura legumelor.

3. Dacã înclinaþi pentru o ºcoalã de meserii, sã ne arãtaþi dacã este în judeþ
vreun sat în care locuitorii sã exercite deja vreo industrie, dacã aceastã industrie se
exercitã cu oarecare succes ºi cu tragere de inimã, pe lângã acestea încã, dacã ni s-ar
putea procura acolo vreo înlesnire, în ceea ce priveºte localul, uneltele sau altfel.

Ne veþi arãta încã dacã nu sunt sate unde ar fi nevoie a se face o asemenea
ºcoalã, pentru a crea o industrie necesarã localitãþii, precum: rotãria, dogãria,
fierãria etc.

Pe lângã toate acestea, se va avea în vedere condiþia deja pusã ca satul sã
fie cât mai populat, sau cel puþin ca într-o razã de trei sau patru kilometri sã se
mai afle ºi alte sate, care toate împreunã sã aibã o populaþie destul de mare ºi,
dacã se poate, cu oarecare dare de manã.

De vreme ce timpul de care dispunem pânã la 1 septembrie este destul de
scurt, faþã cu multiplele greutãþi ce avem de învins pentru a înfiinþa aceste ºcoli,
vã rugãm, dle prefect, sã vã siliþi a ne da aceste lãmuriri în timpul cel mai scurt
posibil ºi anume nu mai târziu de 15 mai.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 184 din 1 aprilie 1901; în
„Monitorul Oficial“ din 26 aprilie 1901; în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 497.)
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31.

Circulara nr. 3052 din 11 aprilie 1901 cãtre directorii ºi
directoarele ºcoalelor de toate gradele ca sã nu se impunã

elevilor ore suplimentare

Ministerul este informat cã în unele ºcoli este obiceiul de a se impune
ºcolarilor ore suplimentare de cursuri sau de exerciþii, peste acel fixat prin regu-
lament ºi prin orarele aprobate de minister.

Vã pun în vedere cã acest lucru este cu totul neregulat, pentru cã orarele se
fixeazã în vederea materiei ce este de trecut ºi a trebuinþei ce este de a lãsa
ºcolarilor timpul necesar pentru odihnã ºi pentru prepararea lecþiilor.

Vã invit dar ca, îndatã dupã primirea acestui ordin, sã faceþi sã înceteze cu
totul aceasta abatere, dacã cumva ea se petrece în ºcoala ce dirijaþi ºi sã opriþi
în mod absolut de a se mai repeta pe viitor.

Vã atrag atenþia cã dvs sunteþi însãrcinat cu exacta îndeplinire a legii,
regulamentelor ºi dispoziþiilor ministeriale ºi cã noi considerãm ca una din cele
mai grave neregularitãþi orice abatere de la orar, fie în plus, fie în minus.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 184 din 1 aprilie 1901,
p. 2866.)

32.

Circulara nr. 3021 din 12 aprilie 1901 cãtre revizorii ºcolari
ca învãþãtorii sã cultive grãdinile ºcolare

Prin art. 24 din lege se prevede ca învãþãtorul, pe pãmântul dat pentru grã-
dina ºcoalei, sã facã practicã agricolã cu elevii, cu toate acestea aproape peste
tot nu s-a þinut socotealã de aceastã dispoziþiune; pãmântul ºcoalei sau stã nelu-
crat, sau învãþãtorul îl cultivã în aºa mod cã nu e de niciun folos pentru elevi.

În fiecare an, au fost trimiºi câte un numãr de învãþãtori la pepinierele sta-
tului spre a audia cursurile practice fãcute de inspectorii respectivi: întrucât însã
le-au folosit aceste cursuri ºi dacã au pus în practicã pe terenul ºcoalei cunoº-
tinþele dobândite, aceasta nu ºtim ºi nici nu ni s-a comunicat de cãtre d-voastrã.

De asemenea am trimis mai mulþi învãþãtori la cursurile practice de pomo-
logie ºi agriculturã þinute la Kujdyn, în Transilvania, cu scopul de a-ºi îmbogãþi
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cunoºtinþele lor; însã nici de dânºii nu ºtim întrucât s-au folosit de aceste cursuri
ºi dacã au luat mãsuri de a lucra în mod sistematic pãmântul ºcoalei.

Ne veþi þinea în curent cu ceea ce vor face aceºti învãþãtori ºi vã punem în
vedere cã pe cei neglijenþi sau rãuvoitori îi vom pedepsi cu toatã asprimea.

Afarã de aceasta, veþi cãuta ca, la toate ºcoalele unde se gãsesc terenuri
puse la dispoziþia ºcoalei, învãþãtorii sã facã practicã cu elevii ºi sã se sileascã a
le da toate cunoºtiinþele necesare.

Noi nu þinem ca grãdina ºcoalei sã fie o grãdinã de lux, însã voim ca învãþã-
torii sã cultive pe aceastã jumãtate de hectar câte puþin din toate zarzavaturile,
legumele, unele din plantele de nutreþ, flori, câþiva arbori fructiferi ºi de ornament,
sã înveþe pe elevi a altoi, sã planteze câteva coarde de viþã ºi pe acolo unde sunt
podgorii chiar viþã americanã ºi sã aibã astfel o grãdinã frumoasã ºi folositoare.

Acesta a fost motivul care ne-a determinat a adresa învãþãtorilor alãturatã
circularã ºi vã atragem în mod serios atenþiunea cã noi þinem ca legea sã fie
executatã ºi ca învãþãtorii sã se conforme ordinului de faþã.

În inspecþiile ce le veþi face ºcoalelor, veþi observa dacã învãþãtorul
lucreazã cu tragere de inimã ºi veþi nota în condica de inspecþie rezultatele ce a
dobândit. Sfaturile ce le veþi da acestora, cu privire la grãdina ºcoalei, veþi cãuta
sã fie aduse la îndeplinire ºi veþi controla aceasta la o nouã inspecþie ce veþi face
ºcoalei. Pe acei învãþãtori pe care îi veþi gãsi neglijenþi, sã nu întârziaþi a-i arãta
ministerului, spre a fi pedepsiþi.

Vã mai rugãm a ne trimite un tablou în care sã ne arãtaþi: 1. care ºcoale din
judeþul d-voastrã nu posedã pãmânt pentru grãdinã; 2. dacã li s-ar putea da pã-
mânt, fie în împrejurul ºcoalei, fie în marginea satului ºi dacã acest pãmânt l-am
putea dobândi ori pe proprietãþile statului ori pe acelea ale comunei; 3. acolo
unde nici statul nici comuna nu are pãmânt, ne veþi arãta numele proprietarilor la
care am putea interveni ca sã doneze ºcoalei neînsemnata porþiune de cel puþin o
jumãtate de hectar.

Dorim ca aceste date sã le putem avea cât mai în grabã.
Cu aceastã ocaziune, vi se mai aduce la cunoºtinþã cã ministerul a prevãzut

în bugetul Casei ªcoalelor o sumã din care se vor da câte cinci premii de 50 lei de
fiecare judeþ acelor învãþãtori care ar avea grãdina cea mai bine întocmitã ºi care
îºi vor da silinþa ca exemplul lor sã fie imitat decât se poate mai mulþi sãteni din
acea comunã.

Acest premiu va servi ºi pentru cumpãrarea instrumentelor ºi a seminþelor
de care va fi nevoie pentru a putea face o culturã sistematicã.

Aceastã dispoziþiune a ministerului o veþi comunica învãþãtorilor, fie la
inspecþiunile ce faceþi ºcoalelor, fie în conferinþe, iar în luna octombrie, anul
viitor, ne veþi aratã numele acelora care vor întruni condiþiunile de mai sus, spre
a li se trimite premiile stabilite.
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