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G'.mnaziul real de la Tîrgu-Jiu a luat fiinţă la l septem
brie 1890 pe baza autorizaţiei da tă prin decretul regal nr. 111 
din 11 ianuarie 1888 şi a adresei Minist2rului Cultelor şi In
strucţiunii Publice, comunicată la Prefectura judeţului Gorj 
cu nr. 7879/1890 şi primarului urbei Jiu cu nr. 7680 din 23 
iulie 1890. lnfiinţarea unei şcoli cu nivel superior şcolilor pri
mare era imperios necesară pentru nevoile economice şi ·cul-
turale ale judeţului Gorj.1 

De fapt organele locale au cerut înfiinţarea unei şcoli se
cundare în 1870 aprobîndu-se funcţionarea şcolii reale d2 la 
Tîrgu-Jiu, care a durat p'ină la 1872 cînd a fost transformată 
în şcoală normală pentru pregăt:rea înv3.ţătorilor şcolilcr pri-
mare. Dar legea instrucţiunii publice din 1864, nu cons.id2ra 
şcolile normale în rîndul şcolilor se:::undare, cum dealtfel nu 
erau prevăzute nici gimnaziile reale, acestea din urm5. fiind 
aJoptate mai tîrziu prin alte acte normative.2 In continuare 
Consiliul judeţului Gorj luptă pentru înzestrarea judeţului cu 
Q nouă şcoală secundară motivat de faptul că dezvoltarea c:i
merţului mai ales cel de vite,· a unor ateliere de mică produc
ţie, a producţiei de tăbăcărie, a m'Jrăritului şi a altor servicii, 
cere:m cunoştinţe superioare decît cele ce se dau elevilor în 
şcolile primare .. Aşa cum se arată într-un istoric al învăţămîn
tului secundar „nevoile oraşului. este vorba de oraşul Tîrgu
:Jiu, legat de restul ţării numai printr-o ş:isea, stăruinţele ne
obosite ale funcţionarilor oraşului (judeţului) au adus înfiin
ţarea unui gimnaziu care se şi deschide în septembrie 1890". 

Populaţia şcolară era asigurată prin creşterea numărului 
de elevi ce frecventau regulat şcolile primare de la oraşul 
Ulîrgu-Jiu şi de la sate precum şi a dorinţei acestora de a do
bîndi cunoştinţe mai multe în şcoli de un grad superior.3 
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Stăru'.nţele organelor locale, susţinute cu căldură de toţi 
htelectualii, comercianţii, mici meseriaşi şi ţărani !j"Orjeni 
pentru înfiinţarea unui gimnaziu nu sînt îndeplinite din cauza 
unor greutăţi materiale, ştiut fiind că judeţul şi comuna aveau 
sarcina a da localul, mobilierul, încălzitul şi servitorii. 

îndeplinirea acestor obligaţiuni earu foarte greu de reali
zat din lipsa unor imobile corespunzătoare în oraşul Tîrgu-Jiu 
pentru un aşezămînt secundar de învăţămînt şi fondurile bă
neşti foarte reduse de care dispuneau bugetele judeţului Gorj 
şi al urbei de pe Jiu. 

Cu toate că legea instrucţiunilor publice din 1864 preve
dea că „se vor institui gradat şi cît se va putea mai repede 
gimnazii şi licee" este vorba de gimnazii clasice în oraşele 
mai mari, iar „în toate celelalte capitale de judeţe cîte un 
gimnaziu"- totuşi la Tîrgu-Jiu înfiinţarea unui gimnaziu s-a 
:realizat abiJ în 1890, tocmai din lipsa mijloacelor de funcţio
nare. 

Prin proiectul normal de buget, în anii 1886-1887, Mi
nisterul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, a prezentat un plan 
general, după care să se facă organizarea învăţămîntului în 
viitor şi după care plan în fiecare capitală de judeţ se va avea 
una sau mai multe şcoli secundare după trebuinţele generale 
şi locale. 

La o analiză făcută la nivel central în anul 1888 asupra 
şcolilor, s-a constatat că la acea dată, nu au mai rămas fără 
şcoli secundare decît capitalele a patru judeţe : Cîmpulung, 
ifîrgu-Jiu, Caracal şi Constanţa.4 

Cu ocazia unei inspecţii făcute la Tîrgu-Jiu de către mi-
11istrul cultelor şi învăţămîntului IT'itu Maiorescu, la 18 sep
(te,11brie 1888, acesta a promis organelor locale, prefectului 
tfoma. Comărăşescu că va- înzestra judeţul Gorj cu facerea unui 
_gimnaziu real.5 

O analiză serioasă asupra situaţiei de la Tîrgu-Jiu, a fost 
efectuată de inspectorul şcolar Mihăilescu, concretizată într-un 
raport, care după părerea noastră constituie documentul cel 
mai serios, prin care s-a trecut efectiv la punerea în practică 
a măsurilor de înfiinţare a gimnaziului de la Tîrgu-Jiu. ln 
baza acestui raport· ministrul cultelor şi Instrucţiunii Publi
ce, II'itu Maiorescu cu adresa nr. 12848 din 1 octombrie 1888 
a sesizat prefectul judeţului Gorj, că, „din datele statistice pu
blicate în raportul inspectorului şef C. Mihăilescu asupra scoa
[elor primare din 16 judeţe dincoace de Mikov rezultă că ju-
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efetul Gorj, deşi în privinţa densităţii populaţiei ocupă locul 
al 9-lea, este cel dintîiu în privinţa rezultatului cultural al în
văţămîntului primar_ avînd cei mai mulţi şcolari promovaţi şi 
absolvenţi în raport cu înscrierile la şcoală şi cu numărul lo
cuitorilcr şi ajungînd totodată la acest bun rezultat cu rela
tiv cel mai puţine cheltuieli. In faţa acestei constatări se cu
vine ca judeţul Gorj să aibă în capitala sa Tîrgu-Jiului cel pu
ţin şi o şcoală secundară, şi subscrisul am decis să înfiinţez 
acolo un gimnaziu real succesiv cu 4 clase". Totodată ministrul 
atrage atenţia prefectului de Gorj că este necesar pentru a în
fiinţa acest gimnaziu în mod temeinic de un edificiu convena
bil pentru care ministerul dispune de 200 OOO lei şi de planul 
construcţiei acestuia în anul viitor. 

Pentru acesta solicită ca judeţul sau comuna Tîrgu-Jiului 
să pună în ~tăpînirea legală, de veci un loc potrivit pentru 
gimnaziu. 

Prefectura judeţului Gorj cu adresa nr. 7741 din luna oc
tombrie 1888 (semnată de Rossianu pentru prefect) a informat 
!Ministerul Instrucţiunilor Publice şi Cutlelor, ca supunînd con
siliului judeţ~an hotărîrea ministerului de a înfiinţa un gim
ll:aziu real la Tîrgu-Jiu s-a luat deciziunea să cedeze statului 
în acest scop locul cu construcţiile şi împrejurimile sale pe 
care le ~i:e cumpărate cu suma de 30 550 lei. 

Locul cedat era situat în Tîrgu-Jiu, str. Unirii cumpărat 
de Ia Gr. C. Mihuleţ cu 30 550 lei, învecinîndu-se la răsărit 
cu str. Griviţa, la apus cu proprietatea Crăsnaru, la nord cu 
proprietatea Gr. Mihuleţ şi la miazăzi cu str. Unirii. 

IFotodată, prefectul confr,.,rmîndu-se însărcinării consiliului 
iucleţului Gorj, se face interpretul sentimentelor de recunoştin
ţă ce le va purta ministrului Instructiunilor Publice, populaţia 
Gorjului pentru realizarea acestei dorinţe, care se simţea de 
muit timp, rugindu-l să insiste pentru realizarea ei. 

In acelaşi timp, Prefectura judeţului Gorj a înaintat mi
nisterului de interne raportul nr. 7740 /1888 relativ Ia votul 
consiliului acelui judeţ de a ceda statului un loc cu construcţii
le de pe dînsul pentru gimnaziul _n'.al de la Tîrgu-.Jiu. 

Acest raport a fost trJmis de către Ministerul de Interne 
cu adresa nr. 17073 din 27 octombrie 1888, la Ministerul In
strudiunilor Publice si Cultelor. 

La indicaţia ministrulpi Titu Maiorescu s-a răspuns că se 
;,primeşte cedarea terenului în chestiune avînd a se construi 
pe acel teren unul din cele zece gimnazii prevăzute în legea 
specială respectivă",6 
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în urma formalităţilor întocmite şi a propunerilor făcute 
de ministrul de interne Al. B. Ştirbei şi ministrul Instrucţiuni
lor Publice Titu Maiorescu, domnitorul- Carol I - prin de
cretul regal nr. 111 din 11 ianuarie 1889 a autorizat Consiliul 
judeţului Gorj, a ceda gratuit ministerului culte, locul cu con
strucţiile şi împrejurimile 4e pe dînsul situat în oraşul Tîrgu
Uiu cumpărat de judeţ cu actul înscris în registrele tribuna
lului la nr. 42 din 1873. 

Articolul III al acestui decret precizează „că imobilul ce
dat va servi la construirea unui gimnaziu real în oraşul Tîr
~u-Jiu". 

Deoarece, probabil comunicarea decretului regal s-a făcut 
cu înfirziere, .prefe'ttul judeţului Gorj, doţtorul Frumuşanu 

.cu adresa nr. 3835 d:n 3 iunie 1889. roagă ministrul de inter
ne să i se comunice ce măsuri s-au luat pentru construirea gim
naziului real de la Tîrgu-Jiu, ce a fost promis de fostul minis
tru de culte cu ocazia inspecţiei ce a făcut-o la Tîrgu-Jiu în 
calitate de candidat electoral şi comunicat în ordinul nr. 12848, 
·„fiind foarte des interpelat de orăşani despre construirea 
acelui local" .7 

ln sfîrşit Ministerul Cultelor şi . Instrucţiunii Publice a 
a'1unţat prefectul judeţului Gorj cu adresa nr. 7679 şi pe pri
marul urbei Jiu cu adresa nr. 7680 din 23 iulie 1890, că în bu
getul exerciţiului curent s-a pre·1ăzut cu începere de la 1 sep
tembrie 1890 înfiinţarea -unui gimnaziu real în oraşul Tîrgu
:Jiu. ln acest scop sînt invitaţi ca împreună să dispună ca din 
fondurile comunei şi ale judeţului să se închirieze din timp lo
calul necesar, să se procure mobilierul, materialul de încălzit 
şi plata serviciului, astfel ca de la data arătată acest gimnaziu 
să poată funcţiona regulat. 

In acelaşi timp, SC! face cunoscut că directiunea acestui 
gimnaziu a fost încredinţată domnului Ştefan Bobancu absol
vent al Facultăţii de litere din Bucureşti. 

In urma acestor comunicări primarul ora;mlui Tîrgu-Jiu în 
înţelegere cu prefectul şi preşedintele Comitetului permanent 
al judeţului Gorj, au luat mă::urile necesare în vederea deschi
derii noului gimnaziu. 

Pînă la construirea unui nou local s-au gîndit ca acesta 
să funcţioneze în două camere la şcoala primară de băieţi unde 
a funcţionat fosta şcoală normală desfiinţată în 1886, dar mai 
tirziu, E:-a hotărît să fie instalat în două camere în etajul de 

_ jos al palatului administrativ,B 



tn şedinţa consiliului comunei urbane Tîrgu-Jiu, în care 
s-a prezentat o dare de seam1 a modului de administraţie a 
acE-stei comune pe exerci~iul bugetului 1889-1890, primarul 
Ion Constantin Mongescu, relativ la instrucţiunea publică ară
ta d1 în oraş sînt două şcoli primare una de băieţi şi una de 
fote, ai căror institutori sînt retribuiţi de stat iar întreţinerea 
şcolilor cu servitori, încălzit, reparaţii se face din sumele co
munei. 

Pe lîngă acestea, primarul menţionează că este pus în plă
cuta poziţie de a anunţa consiliul, „că în consideraţia spiritu
tul ui aple:at spre învăţătură al populaţiei acestui judeţ, dom
nul ministru al cultelor şi Instrucţiunii Publice a binevoit a 
lua dispoziţii a ~e construi un gimnaziu real în acest oraş chiar 
pe campania verei acestui an, pentru care s-a şi destinat de 
judeţ plaţul unde acum se află magazia regimentului de do
robanţi.9 

De asemenea acelaşi primar cu adresa nr. 2334/1890 a co
municat ministrului de culte satisfactia sa de a veni în nu
mele orăşenilor ce l-au ales primar ~l acestei comune ca să 
aducă vii mulţumiri şi recunoştinţă guvernului pentru înfiin
ţarea de gimnaziu real în acest oraş, atît de mult simţită lipsa 
lui în acest judeţ. 

II'otodată precizează că în înţelegerea cu prefectul şi pre
~edintele Comitetului judeţului au luat măsuri de a se repa
r:::i, curăţi şi înfiinţa mobilierul necesar la acea şcoală. 

In încheiere solicită mimstrului ca pînă la 1 septerqbrie 
să se trimită de către minister personalul didactic „spre a pune 
în faptă deschid·2rea cursului gimnaziului". 
""""" Pentru aducerea la îndeplinirea lucrărilor de înzestrare a 
localului în care urma să funcţioneze gimnaziul real (mobilier, 
rep •raţii) a fost însărcinat ajutorul primarului urbei Jiu. V. 
Scorţeanu. 

în adevăr şi Ministerul Instrucţiunii Publice a luat mă
suri pentru numirea cadrelor didactice, făcînd cunoscut direc
tnrului numit cu adresa nr. 7681 din 23 iulie 1890 că s-a numit 
d~ la 1 septembrie 1890 Ştefan Bobancu, profesor suplinitor de 
partea literară şi director, iar Traian Negrescu a fost numit pro
fesor suplinitor de part·2a ştiinţifică, cu îndatorire de a îm
părţi între dînşii şi predarea gimnasticii, desenul şi cali
grafia.10 
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Faţă de comunicarea făcută de minister cu adresa nr. 
7680/1890 privind înfiinţarea gimnaziului real, în şedinţa con
siliului comunal din 17 august 1890, s-au făcut unele pnpu
neri de către consilierii Stanciovici, V. Scorţeanu şi Petre 
Gheorghiu. Ei au cerut să se intervină la ministru ca gimnaziul 
real să fie schimbat în gimnaziu clasic. In acest sens au făcut 
şi un material prin care susţin că un gimnaziu real pentru ora
şul :r'îrgu-Jiu „nu va aduce rezultate folositoare". Ca bază de 
,susţinere înfăţiş2az'i experienţa ce o are comiliul judeţean 
prin încercarea ce a făcut înainte de înfiinţarea şcoalei normale. 
Este vorba de ~coala reală înfiinţată la 1870 şi care a fost 
transformată în 1872 in şcoală normală de invăţ:ltori ce a durat 
pînă în anul 1886. 

In faţa acestar situaţii totuşi, ceilalţi membri ai consiliu
lui (D. I3rătuianu, Liţe Rămniceanu, Nae Bălteanu, Trifan 
Clo~anu şi secretarul Berindei) au hotărît să se ia act de co
municarea ministerului despre înfiinţarea gimnaziului real iar 
propunerea celor trei consilieri pentru transformarea acestuia 
în gimnaziu clasic să fie luată în deliberare ca o chestiune se
parntă.11 

Deschiderea cursurilor gimnaziului de la Tîrgu-Jiu. 

Deschiderea cursurilor gimnaziului real de la Tîrgu-Jiu a 
fost aprobată să aibă loc la 1 septembrie 1890, însă au fost 
deschise cu o săptămînă mai tîrziu. 

Directorul gimnaziului Ştefan Bobancu, cu adresa nr. 2 
din 8 septembrie 1890 a rugat pe primarul oraşului Tîrgu-Jiu 
sfi ia parte împreun~! cu funcţionarii primăriei la inaugurarea 
gimnaziului din localitate ce se va săvîrşi la 9 septembrie' 1890 
după terminar.2a serviciului divin bisericesc. Primarul oraşu
lui avînd nişte afaceri familiare în ziua respectivă a delegat pe 
consilierul C. Stanciovici să ia parte la inaugurarea deschide
rii gimnaziului real ce va avea loc în ziua de dumincă 9 sep
tembrie ale cărui cursuri vor începe luni, 10 septembrie 
1890.1' 

Modul de desfăşurare a deschiderii cursurilor sînt redate 
de directorul gimnaziului în adresa sa nr. 14 d!n 16 septem
brie 1890 trimisă Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. 
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In această informare se subliniază că „Duminică în 9 septem
brie 1890, după înscrierea unui număr de peste 60 de şcolari 
în timp de o săptămînă_ s-a inaugurat în mod sărbătoresc gim
naziul real de aici. La inaugurare au fost invitate autorităţile 
din lot.:alitate. După terminarea serviciului divin bisericesc, la 

,care au asistat domnii profesori ai gimnaziului împreună cu 
şcolarii, clerul local a sfinţit sala de edificiu prefecturii, des
tinată pentru clasa I gimnazială. 

Directorul gimnaziului a rostit o vorbire, la care au răs
puns dl. prefect al judeţului Gorj, ca reprezentant .al guvernu
lui ş! dl. ajutor de primar, ca reprezentant al urbei Tîrgu-Jiu. 

Jn încheierea acestei adrese, directorul îşi exprimă păre
rea faţă de ministru că e „neap/rat de lipsă a se face încă de 
acum pregătirile necesare pentru construirea unui local. potri
vit pentru gimnaziul real de aici, care va fi unul din cele mai 
importante". 

Are această păr-ere bazat pe faptul "căci, dacă acum cînd 
mare parte din poporaţiunea rurală a judeţului nu ştie încă ni-
1,1icd despre înfiinţarea gimnaziului şi cu toate astea s-au în
scris pînă la 15 septembrie un număr de 70 de şcolari, iar la 
începutul anului viitor, numărul cererilor de înscriere va fi 
desigur, îndoit de mare" ,13 

Desfăşurarea cursurilor clasei I 

Cursurile s-au deschis luni, 10 septembrie 1890 cu 60 de 
elevi completîndu-se pe parcurs pînă la 75 de şcolari, număr 
aflat în datele statistice de la sfîrşitul anului şcolar 1890-1891. 

în ceea ce priveşte prQgrama analitică a gimnaziului, se 
deduce din diferite raportări către ministru, din ştatele de 
salarii şi materiile stabilite pentru examenul de la sfîrşitul 
anului şcolar. 

Astfel, în anul îiCOlar 1890-1891, cînd a funcţionat numai 
clasa I au fost predate unsprezece discipline, într-un număr de 
960 prelegeri repartizate pe trei cadre didactice. In afară de 
acestea un ofiţer făcea gratuit, instrucţia militară. 

1n arhivele statului din Tîrgu-Jiu se găsesc programe ana
tl.it.ice a fiecărui curs, întocmite de fiecare profesor care le-a 
predat precum şi conspecte şi lucrări ale elevilor.14 
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In tot cursul anului au predat trei profesori şi-un instruc
tor militar. Astfel directorul gimnaziului cu adr-2sa nr. 18 din 
28 septembrie 1890 a răspuns la ordinul ministerului învăţă
mîntului cu nr. 7681/1890 că Ştefan Bobancu predă partea lite
rară şi gimnastica 16 ore pe săptămînă, Traian Negrescu predă 
partea ştiinţifică, calii;(rafia şi desenul 9 ore săptămînal iar 
V. Rădeanu, religia şi cîntul 4 ore. 

O situaţie completă asupra cadrelor didactice şi a obiecte
lor predate rezultă şi din cuprinsul ştatelor de prezenţă a per
sonalului, trimise lunar la, minister, aşa cum era cerută lice-
elor, prin decizia ministerială nr. 1118 din 30 martie 1885. 

ln ştatele lunare de la 1 septembrie 1890 - 1 _septembrie 
[891 ale gimnaziului real din Tîrgu-Jiu sînt trc~cuţi profesorii : 
Ştefan N. Bobancu, Traian Negrescu şi Vasilie Rădeanu. 

Ştefan Bobancu - directorul gimnaziului născut la 1856, 
absolvent al Facultăţii de filosofie din Bucureşti, profesor cu 
titlu suplinitor, ocupa catedra de parte literară şi glrnn::istica 
cu un număr de 16 ore pe săptămînă, cu leafa lun:i.ră cb 280 
lei. 

In tot cursul anului a ţinut 530 de prelegi repart'.zate pen 
tru limba română, 98, limba franceză 98, limba germană 101, 
geografia 100, ist:Jria .101 şi gimnastica 32 de pre'.egeri anu1le. 

Pînă la numirea la gimnaziul de la Tîrgu-Jiu a·fost copist 
la se::ţia contabilitate din Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni 
Publice şi profesor suplinitor la catedra de elină şi istorie la 
!liceul din Ploieşti. 

Traian Negrescu, ocupa catedra de partea ştiinţifică, de
senul şi caligrafia, ca profesor suplinitor, cu un număr de 9 
ore săptămînal cu leafa de 280 lei lunar. In cursul anului a 
ţinut 296 prelegeri din care 101 pentru aritmetică, 101 pentru 
ştiinţe fizico-naturale şi 94 pentru caligrafie. 

Inainte de venirea la Tîrgu-Jiu a ocupat postul de pedaqog 
~a Liceul Matei Basarab din Bucureşti. In februarie 1890 a 
obţir.ut zece zile de concediu pentru trecerea unui examen la 
Fctcultatea de .Ştiinţe din Bucureşti. 

Vasile Rădeanu, născut în 1863, abs1lvent al Facult"iţii d~ 
treologie d'.n Bucureşti, profesor cu titlul suplinitor, ocupă ca-
tedra de religie şi muzică cu 4 ore săptămînal cu leafă de 
150 Iei pe lună. In cursul anului a ţinut 132 pr~legeri din care 
iO la religie şi 62 pentru cînt. Pînă la numirea sa la Tîrgu-Jiu 
a ocupat postul de pedagog la ş~minarul central din Buc::ure~ti. 
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Pe lîngă aceşti profesori, începînd cu 1 octombrie 1890 
s-a angajat al patrulea profesor iar subl. G. U'eodorescu făcea 
gratuit exerciţiile militare. 

Pentru a cunoaşte sarcina suportată de stat cu leafa pro
:f'esorUor, menţionăm că lunar acesta se ridica la 711 lei, iar 
suma plătită efectiv la 607,25 lei pentru 30 zile servite, dife
renţa era reţinută pentru fondul casei de pensii 150/o şi în fo
[osul statului 50;0. 

Aceste retribuţii erau eliberate prin ordin al ministrului 
Instrucţiunii Publice şi lualte de la cap. X, art 44 al ,exerciţiu-
[ui 1890/1891. · 

O preocupare a 'Cadrelor didactice a fost şi pregătirea 
examenelor de la sfîrşit de an. Programul pentru aceste exa
r.i.ene a fost stabilit în conferinţa profesorilor din 22 mai 1891 
din următoarele materii pentru clasa a I-a; religia, matema
tica, limba română, geografia, ştiinţele fizko-naturale, limba 
franceză, limba germană, şi istoria. 

Ca urmare a muncii depuse cu elan şi fără răgaz de un 
corp didactic, redus la număr, care a asigurat predarea unui 
număr mare de materii de învăţămînt, s-a reuşit să se instau
reze o disciplină severă ,în aprofundarea şi însuşirea de către 
elevi a cunoştinţelor predate. Această severitate se referă 
din datele prezentate într-un raport al directorului gimnaziu
lui real, din care rezultă 'Că din 75 şcolari înscrişi în anul şco
lar 1890-1891 în clasa a I-a, au frecventat 53. Dintre aceştia 
au fost promovaţi în clasa a II-a numai 26 şcolari. 

Elevii merituoşi au fost premiaţi, aşa cum rezultă din ta
belele înaintate de direcţia şcolii ministerului, cu adresa nr. 
41 din 25 iunie 1891, pentru a se publica în monitorul oficial. 

Premianţii primului an şcolar ai gimnaziului au fost Si
chitiu Ion, premiul I cu cunună ; Dănăricu Nicolae premiul 
II, şi Cernătoiu Ion premiul III. 

Prin contribuţia Primăriei oraşului şi a Consiliului per
manent al judeţului Gorj s-au distribuit at::estora 60 de cărţi, 
ti't.blouri cu cîntări naţionale, două atlase de zoologie .şi bota
nică, cîte o duzină de creioane şi tocuri, trei caiete de scris 
şi desen şi altele. 16 

Pe lingă activitatea didactică corpul profesoral s-a pre
ocupat şi de alte activităţi pentru asigurarea bunului mers 
al gimnaziului. S-au procurat cărţi necesare elevilor sărmani 
8 bănci pentru elevi, reparaţii sobe .şi alte materiale didac~ 
tit:::e. 
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DesfD.şurarea cursurilor în palatul administrativ se făcea în 
condiţii necorespunzătoare. De exemplu, la 25 octombrie 1890 
medicul comunal atrăgea atenţia primarului urbei Jiu asupra 
camerei în care s-a instalat o clasă a gimnaziului real, fiind 
ueîncăpătoare şi nici nu are cubajul de aer (167 m.c. pentru 
75 elevi), şi nici ventilatiunea cerută ca să poată adăposti 
tm număr atît de însemnat de elevi, unde ar trebui o cameră 
de două ori mai mare pe t:ît este actuala spre a fi condiţiu
nile igienice, spre a împiedica accesiunea unei boale conta
riioase din aglomeraţiunea acesteia". 

In afară de acesta palatul nefiind împrejmuit umblă mul
tă lume peste tot fiindcă acolo mai funcţionează cele cinci 
clase ale şcoalei primare, consiliul de igienă, revizoratul şco
lar şi curtea cu juraţi. Din lipsa de Iot:al direcţiunea gimna
ziului la înscrierea în clasă a I-a anului şcolar următor va fi 
nevoită să respingă multe cereri al căror număr este foarte 
ridicat. 11 

Cel de-al doilea an de funcţionare a gimnaziului de la 
Tirgu-Jiu. 

Pentru anul şcolar 1891-1892 ministerul Instrucţiunii 
Publice a prevăzut în buget încă o catedră pe lingă cele exis
tente la gimnaziul real din Tîrgu-Jiu, la care cu începere de 
la 1.septembrie 1891 a funcţionat t:lasa I-a şi a II-a. 

In acest scop apare în plus faţă de profesorii din anul 
precedent, suplinitor, George Stolojanu. Ca atare, ştatul per
sonalului didactic la 1 septembrie 1891 cuprindea următorii 
profesori: 

ŞTEFAN BODANCU, director şi profesor suplinitor de 
partea literară avînd să predea la clasa I şi a II-a limba ro
mână, istoria, desenul şi caligrafia cu salariul de 280 lei lu-
nar. 

TRAIAN NEGRESCU, profesor suplinitor, de partea şti

inţifică avînd ca predare la clasa I şi II-a matematicile şi şti
inţele ştiinţifico-naturale, cu salariul de 280 lei lunar. 

GEORGE STOLOJANU, născut la 1866, absolvent al fa
cultăţii de litere Viena, numit profesor suplinitor de partea 
lilerară avînd a preda .la 'Clasele I şi II limba franceză, limba 
germană, geografia şi gimnastica, cu un salariu de 280 lunar. 

VASILE RADEANU, suplinitor a predat la clasele I şi II 
religia şi muzica vocală, cu un salariu de 150 lei lunar. 
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A mai funcţionat un ofiţer din garnizoana Tîrgu-Jiu ce
rut de direcţia gimnaziului pentru instrucţia militară. 

Cu toate greutăţile,materiale întîmpinate în anul şcolar 
J89î-1892 num·C.rul elevilor a sporit fiind înscrişi 98 şcolari, 
dintre care au frecventat 83, absolvind clasa I 65 de elevi. 
. Metodele şcolastice aplicate în acest an au fost ca şi ce

le din anul precedent, folosindu-se în continuare metoda de 
a întocmi programe pentru fiecare curs al fiecărui an şcolar, 
de a se face de către elevi conspecte şi alte lucrări. 18 

Cadrele didactice şi organele locale ţinînd seama de spa
ţiul restrîns din palatul ad-tiv,· cu toate că s-a mai dat o ca
meră pentru clasa a II-a despărţită printr-o uşă de clasa I-a 
primară au insistat continuu la Ministerul de Interne pentru 
a interveni la Ministerul Instrucţiunii Publice pentru pune
rea în fapt, construirea unui local necesar gimnaziului real 
din Tîrgu-Jiu., 

Şi aşa cum se subliniază în adresa nr. 25527 din 12 no
iembrie 1891 Ministerului de Interne către Ministerul Instruc
ţiunii Publice nefiind local încăpător, „gorjenii care au apli
cnţrnnea de a învăţa carte nu pot să împărtăşească toţi fo
loasele instrucţiunii, mai cu osebire că judeţul a şi cedat în 
ilccst scop statului terenul gratuit". 

Faţă de mai multe intervenţii în această privinţă minis
terul cuhelor 'şi Instrucţiunii Publice prin ord. 153 din 11 ia
n;iarie 1392 a hotărît a se constnli un nou local la Tîrgu-Jiu, 
clar la 5 martie 1892 comunică directorului gimnaziului ca 
să se restrîagă pe cît e cu putinţă sau să închirieze un alt 
local pîn.6. se construieşte noul local. · 

Prefectul şi membrii comitetului permanent al judeţului 
Gorj. deşi „purtaţi de ideia de a face sforţăril-e posibile şi a 
nu cruţa nimic pentru rnec1ţinerea şi propăşirea şcoalci, gim
n::ziD.le", dar nu CJU găsit un alt local potrivit pentru închirie
re. pentru a muta gimnaziul. 

La un raport al inspectorului şcolar Găvănescu, minis
trul cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin ordinul 646/1892 a 
decis că localul gimnaziului nu poate fi construit pe terenul 
dat de judeţ pentru că nu are curte pentru jocuri gimnastice 
şi o grădină. 

S-a decis a se trata cu vecinii proprietari pentru lungi
rea terenului. 19 

Divergenţa între director şi doi profesori. Anul şcolar 

1!392-1C93 a cuprtns trei clase cu un număr de 140 de elevi, 
care au frecventat cursurile. 
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în această situaţie şi numărul cadrelor didactice sporeş
~e faţă de anul precedent fiind format din următorii profe-
sori: 1 · : 

Ştefan Bobancu de limba română .şi istorie, Traian D. Ne
gre$t:U de matematică şi contabilitate pînă în luna martie 
1893 cind a fost transferat la Slatina, iar în locul său a fost 
adus de acolo C. Vişinescu ; Gh. Stolojanu de limba france
ză şi limba germană ; I. Neagoe de ştiinţe naturale şi geogra
fie ; Rola W. Piekarski de desen, caligrafie şi gimnastică ; 
Lt. Şt. Georgescu pentru instrucţia militară. 

In ce priveşte procesul de învăţămînt aşa cum rezultă 
dintr-un raport al directorului acestui gimnaziu, cit şi din 
procesele verbale ale inspectorilor şcolari care l-au vizitat 
elevii „învăţau c:eva chiar de la înfiinţarea acestuia şi nu ab
sentau mulţi de la şcoală". 

In alt raport întocmit Ia 25 ianuarie 1893 de către Ştefan 
Bohancu, directorul gimnaziului către Ministerul Instrucţiu
nii Publice se arată că încredinţîndu-i-se de la deschidere 
conducerea acestuia -s-a preocupat să facă din asemenea 
şcoală un institut de învuţ(lrnînt şi de creştere incit elevii săi, 
„tînd vor înceta a mai şedea pe băncile ei, să fie oameni de 
criracter, cetăţeni respectuoşi, iubitori de ordine şi discipli
naţi". 

Prin muncă neobosită şi serioasă directorul a reuşit să 
ca.pete focrcderea orăşenilor şi a populaţiei din judeţ care să 
înscrie copiii după ce ~u terminat cursurile primare, deşi pî
nd aici nu voiau să audă de gimnaziul real. 

Cu toate aceste realizări, directorul Bobancu, se plînge 
ministrului, că timp de doi ani a avut de luptat cu nenn:nă
rate piedici ce i le-au pus în cale t:ei doi profesori Negrescu 
şi Rădeanu, „care nu se împacă cu starea de ordine şi disci
plină, fără de care învăţămîntul nu poate progresa şi şcoala 
nu poate da roadele aşteptate". 

ln speţă el susţine di locul unde locuiesc cei doi profe
:.>01 i este o adevărată casă de prostituţie, unde au întîlniri cu 
fomei imorale şi chiar cu servitoarele vecinilor. De asemenea, 
redcmă că profesorul de religie V. Rădeanu a săvîrşit un furt 
de lămîi dintr-o prăvălie, pe lingă o înşelătorie de bani. 

Fără îndoială că un asemenea act de justificare a direc
torului contra colegilor săi îi umbreşte zelul depus pentru 
propăşirea şcolii, fapt ce 1-a făcut şi pe inspectorul dr. Istrati 
[-ă le citeze într-un raport făcut ministrului, cu o subliniere 
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amară, că „aceştia sînt oamenii însărcinaţi cu creşterea şi in
struirea copiilor noştri". 

In urma anchetei făcute de inspectorul Găvănescu, s-a 
constatat· că şi directorul Bobancu,· nesocoteşte regulamentul 
~colar, nu convoacă consiliul profesoral, a falsificat condica 
de suplinire, ocupă elevii cu corul şi allele. Pentru liniştea 
atmosferei V. Rădeanu a fost permutat de la gimnaziul din 
Tîrgu-Jiu iar T. Negrescu a fost transferat în martie 1893 la 
Sla.tina .20 

Cîteva evenimente în anul şcolar.1893-1894. 

a). Personalul didactic cu prima serie de absolvenU 

Anul şcolar 1893-1894 cuprinde patru clase în care au 
frecventat 182 de elevi, fiind anul complet al gimnaziului, în 
care a absolvit prima serie a clasei a patra, în număr de 20 
de absolvenţi. 

Personalul din anul precedent îşi continuă activitatea, iar 
în locurile vacante Ministerul Instrucţiunii Publice, a ·numit 
pe Alex Chardin profesor suplinitor de limba franceză şi Du
mitrescu de istorie şi geografie., 

La 15 septembrie, aceştia nu s-au prezentat la post şi la 
23 septembrie 1893 ministerul a numit în locul lor pe G.S. Ra
dian ca profesor suplinitor de istorie şi geografie, ·iar pentru 
limba franceză a însărcinat pe Gh. Stolojanu, a o preda ca şi 
în anii trecuţi. 21 

b) O clădire cît mai încăpătoare 

Organele locale insistau la organele centrale continuu 
pentru a grăbi construcţia gimnaziului şi acesta să fie cît mai 
încăpător. 

In dorinţele exprimate de consiliul permanent al distric
tului Gorj comunicate de preşedintele său Mihuleţ la 13 no
il·::.nbrie 1893 printre altele se arată că „în privinţa gimna
ziului ce s-a proiectat a. se construi în oraşul nostru de reşe
dinţă, judeţul roagă pe înaltul guvern, ca clădirea să fie cit 
mai încăpiîtoare pentru a servi de liceu real cu şapte clase". 

In acelaşi timp, se mai cere ca gimnaziul să fie construit 
liceu „întrucît fiii Gorjului se vede că au multă dorinţă de 
învd.ţătură, probă numărul elevilcr ce fregventează gimnaziul 
af>tăzi". 
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In mare parte at::eşti elevi erau lipsiţi de mijloace pentru 
a-şi continua învăţătura, mai ales că nici Ia Craiova nu era 
un liceu real. 

Se adresează rugămintea ca proiectul înfiinţării liceului 
să devină un fapt împlinit chiar în toamna anului viitor şi 
prin continuare de clase liceale". 22 

c). Cetăţenii de mare vază din judeţ cer înfiinţarea unui 
liceu clasic. 

Ca şi organele locale un număr de 50 d ecetăţeni de ma
re vază din judeţ, printr-un memoriu adresat ministrului In
strucţiunii Public:e la sfîrşitul anului 1893 cer schimbarea 
gimnaziului real în liceu clasic. 

La începutul memoriului ei arată că înfiinţarea gimna
ziului „din Tîrgu-Jiu a fost de bună seamă motivată de o ne
cesitate adînc simţită atît de judeţul Gorj cit şi de însuşi mi
tistrul Instrucţiunii". 

De o parte progresul ce se realiza mereu în învăţămîn
tul primar urban şi rural, de pe altă parte mersul crescînd al 
eievilor, care absolveau aceste şcoli, făceau să se grăbească 
înfiinţarea gimnaziului". · 

Cu anul în curs, adică 1894, completîndu-se cursul infe-
1ior, fiecare din părinţii elevilor se gîndesc~ ce vor face copiii 
lor după terminarea anului al patrulea al gimnaziului real, 
pentru că lipsindu-le mijloacele materiale nu vor fi în putin
ţă să-i trimită în alte oraşe cu clase superioare. 

Se atrage atenţia că, „populaţia acestui judeţ, aproape 
întreg nu se poate bucura de o stare materială bună, pe de 
o µarte din cauza terenului muntos şi puţin producător, pe 
d(' altă parte din cauza decăderii comerţului de vite şi peste 
tot din cauza lipsei de luc:ru". 

De asemeqea, se subliniază că pentru facultăţi şi şcoli 
speciale nu pot să-şi pregătească copiii numai către acelea 
care numai învăţămîntul real secundar complet le croesc 
calea. 

De aceea ei solicită schimbarea gimnaziului real într-un 
liceu c:lasic ·şi nu real. 1n acest scop solicită ca în bugetul 
anului viitor al ministerului să fie înscrise sumele necesare 
pentru deschiderea clasei a cincea cu începutul anului şcolar 
lUD·.J/1895, rămînînd adînc recunoscători pentru că s-a ţinut 
seama de dorurile lor „cele mai fierbinţi, izvorîte dintr-o a-
dîncă necesitate". 2J · 
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d). r::estituirea directorului şi a profesorilor bătăuşi. 

Cu toate că s-a atras atenţia profesnrilor gimnaziului în 
urma anchetei făcută de inspectorul G:J:vănescu, de a nu se 
ma.i aplica sistemul de bătaie a elevilor, totuşi, aceştia au re
in tradus clin nou bătaia ca sistem didactic şi disciplinar. 

1n luna decembrie 1893, maestru de clesemn şi gimnastică 
V. Piecarski la acest gimnaziu şi-a dat demisia din cauză că 
nu a mai putut suporta să vadă bătăil·~ cele mai barbare şi 
sistematice aplicate elevilor de către profesorii bătăuşi, de
misie ce nu s-a aprobat. 

1n acelaşi timp a plecat Ia Bm::ureşti, cu scopul de a co
munica inspectorului din minister, dr. Istrati, a altor inspec
tori şi lui Haşdeu, materialul practicat privitor la motivul de-
misiei sale. ' 

La Bucureşti a expus în scris detaliat, doctorului Istrati 
sistemul de bătaie la gimnaziul real de Ia Tîrgu-Jiu, anexîn
du-se şi o schiţă a băţului cu care se bătea. 

Faţă de gravitatea faptelor denunţate, a argumentului se
rios bazat pe fapte amănunţite pe care Piekarski Ie-a expus, 
doctorul Istrati, a informat pe ministrul Tache Ionescu. 

în urma rezoluţiei ministrului, doctorul Istrati a efectuat 
o am::hetă la faţa locului, deplasîndu-se la Tîrgu-Jiu la 20 de
cembrie 1893, după cum rezultă din raportul nr. 4543 din 2 
februarie 1891 depus ministrului, interogînd profesorii şi ele
vii, clr. Istrati şi-a făcut convingerea că acolo se bătea în mod 
sistematic cu deosebire copiii mici, considerîndu-se de către 
profesori că „vîrîndu-Ie frica în piele mai curînd vor face oa
meni dintr-înşii". 

Se băteau copiii fără milă, cu vergi ce erau în fiecare 
clasu adesea pînă ce erau rupte, cu o trestie ce se ţinea la 
direcţie în cancelarie, iar către sfîrşitul lunii octombrie, di
rectorul Bobancu, bătea şi cu coada unei scuturători". 

Toate aceste instrumente zise „pedagogice" Ie numeau 
„Pc·stalozii". Se bătea Ia palme, peste c:ap, peste urechi, peste 
vîiful degetelor unite la un loc, „ad-fundum", punîndu-i capul 
între picioare. 

Cu pclma se bătea peste obraz şi cap, erau traşi de păr 
şi urechi sau erau pălmuiţi cu amîndouă palmele. 

în raportul silu inspectorul mai subliniază că „faptul este 
cu utît mai de condamnat, cu cît marea majoritate a acestor 
copiii sînt de Ia ţară, fără nici o protecţiune, nedesvoltaţi 
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pentru virsta lor, anemici şi debili, suferind lipsuri, cei mai 
multi trăiau cu mălai şi ceapă. 

Do~torul Istrati a rămas adînc mişcat văzînd mîinile lor 
mici şi slabele lor constituţii, că s-au găsit oameni cu oare
ca1e căldură adică profesori de gimnaziu care să-i bată sis
tematic şi adesea într-un mod atit de crunt. 

Faptul este cu atît de neiertat, cu cit Tîrgu-Jiul are o 
şcoală primară care face onoare ţării întregi şi care poate 
se1 vi model celor mai culte ţări din occident în ce priveşte 
ni.porturile dintre elevi şi profesori. Aceşti copii de la cursul 
p.rimar nemaltrataţi cînd ajung la gimnaziu în loc de a trăi 
într-o atmosferă şi mai pură sînt maltrataţi într-un mod re-
voltător. · ' 

Faţă de cele constatate a fost suspendat din funcţie 
directorul Ştefan Bobancu, care nu numai că nu permisese a 
se bate, dar îm:ă singur dădea răul exemplu. 

Cu conducerea direcţiei a fost însărcinat provizoriu pro
fesorul Vlşinescu la 21 decembrie 1893, profesor cu titlu pro
vizoriu, care nu a fost găsit culpabil. 

Faţă de măsurile propuse în raportul inspectorului gene
ral dr. Istrati, în legătură cu cele constatate la gimnaziul re
al din Tîrgu-Jiu ministrul cultelor şi al instrrn;:ţiunii Publice 
a dat următoarea rezoluţie : „2 februarie 1894. Se aprobă în 
ţarte dl. Bobancu se revocă din direcţie şi se suspendă pe 
lunile iulie-septembrie 1894 1 dl. Radian se destituie 1 dl. 
Stolojan şi Bontea se suspendă pe lunile iulie şi august 1 dl. 
Neagoe se avertizează. 

In locul dl. Radian se numeşte dl. Pietroşanu care va fi 
şi director. Tache Ionescu". 

Aceste sancţiuni au fost comunicate fiecărui profesor, 
fiind date ca o consecinţă a încălcării datoriilor ce le-au fost 
impuse prin legea şi regulamentele şcolâre. 

Totodată, ministerul a făcut cunoscut locţiitorului de di
rer:tor al gimnaziului real de la Tîrgu-Jiu că „G. Pietroşanu 
profesor suplinitor la acr'l gimnaziu a fost însărcinat pe ziua 
de 1 februarie 1894 cu direcţiunea şcoalei ". 

G. Pietroşanu era absolvent al facultăţii de litere şi fu
sese numit începînd cu 8 feLruarie 1894 profesor de istorie şi 
geografie, la Tîrgu-Jiu. 

De menţionat că, la raportul către ministru, au fost ane
xate 14 documente, printrn care raportul inspectorului Găvă
uescu din 6 februarie 1893, protestul directorului Bobancu la 
acest raport, declaraţiile profesorilor, lista elevilor pe clase 
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t:u indicarea motive~or pentru .faptele comise de ce au fost 
bătuţi. 

Aceste anexe considerăm că au o importanţă pentru is
toricul gimnaziului, desprinzîndu-se mai multe aspecte, mai 
ales : conceptele pedagogice ale cadrelor didactice din acea 
vreme şi gradul lor de pregătire. 

Din aceste documente se desprinde că profesorii de la 
gimnaziu din Tîrgu-Jiu cu toate încălcările făcute regulamen
tului şcolar totuşi aveau cunoştinţe despre metodele pedago
gice aplicate de pedagogi -renumiţi din lume. 

In privinţa bătăilor folosite pentru pedepsirea elevilor ei 
uu recunoscut răul ce au făcut dar au bătut cu intenţii bune. 
pentru „a face oameni dintr-înşii". 

Astfel directorul Ştefan Bobancu, a declarat că a bătut 
elevii „pentru necurăţenie, furt, fumat şi minciuni, cu trestia 
1'i. palmă şi trasul de urechi". Am bătut precum îmi bat pro
prii mei copii. Sunt contra bătăii sistematice şi crude, nu în
să şi contra pedepsei părinteşti, care poate să îndrepte pe 
Ci>pil 11

• 

Directorul Bobancu îşi pune întrebarea care sînt mijloa
cele de a convinge pe acei elevi a căror îndăriltnicie şi rilu
late disperează pe profesor, cînd observaţiunile sale, ridica
rea în picioare şi închiderea în clasă nu ajută la nimic?, căci 
c1atoria profesorului este a îndrepta, iar nu a neglija pe .şco
l::~r pentru că ar avea apucăturile de care am vorbit". 

Profesorul de religie Clem.ent Bonta, menţiona că a bă
tut, cu linia la palmă pentru îndărătnicia de a nu voi să cîn
te. iar profesorul Radian a bătut pentru -neglijarea datoriilor 
din rea voinţă, pentru minciună şi obrăznicie. 

Profesorul Stolojanu, conchide că a bătut şi a văzut că, 
„r,1ijlocul acesta, frica ce deşteaptă acel mijloc în elevii le
neşi şi neglijenţi, i-au făcut mai buni". 

Pe bună dreptate inspectorul dr. Istrati, faţă de aseme
nea declaraţii sublinia în raportul său către ministru că „ori
cît am invoca faptul, ce trebuie să r~cunosc că este pozitiv, 
că copiii de la această şcoală, volens nolens, învăţau ceva şi 
cd. nu se absentau multe ori de la şcoală ; oricît m-aş gîndi la 
buna intenţie a profesorilor şi a domnului director în parti
cular, regulamentele şcolare au fost încălcate şi sentimentul 
de unanimitate precum şi perceptele pedagogice au fost des
pretuite, şi nu în acest mod sînt convins va proba cineva că 
se pot dezvolta copiii încredinţaţi şcolilor plătite de către 
stat", 
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!n urma măsurilor aprobate de .ministru Tache Ionescu, 
t:onducerea direcţiei gimnaziului real de la Tîrgu-Jiu a· fost 
preluată la 16 februarie 1894 da către Gh. Petroşanu, de la 
C. Vişinescu conform ordinului ministrului din 3 februarie 
1394, care fusese numit provizoriu, în urma suspendării dm 
această funcţie a lui Şt. Bobancu, în dec. 1894 de către inspec
torul dr. Istrati şi revocarea făcută de ministru la începutul 
anului următor. 24 

ln locul profesorilor suspendaţi de la catedră au mai fost 
numiţi de către minister pe ziua de 1 februarie 1894 profeso
rii Iuliu Moisil de fizico-naturale şi limba germană, iar Alex 
Ionescu, de limba franceză, dreptul şi istoria. 

Pe 16 februarie 1894 a demisionat maestrul Rola M. Pie
t:arski de '1a catedra de desen şi gimnastică, în locul căruia a 
fosL numit E. R sii, însă în luna mai 1894 a fost adus din 
nou Piecarski. ln anuarele, rapoartele şi monografiile liceu
lui Tudor Vladimirescu nu sînt trecute suspendările şi desti
tuirile unor profesori, în cursul anului şcolar 1893-1894, ori 
nu au fost cunoscute sau pentru a nu se umbri activitatea 
lor desfăşurată foarte fructuos mai ales în anii viitori de în
văţumînt. 25 

e). O construcţie nouă cit mai monumentală care să în
frumuseţeze oraşul. 

In anul şcolar 1893-1894, paralel cu frămîntările din ca
drul personalului didactic de la gimnaziul real de la Tîrgu
Jiu, la Ministerul Instrucţiunii Publice se f_ţ].ceau studii şi pen
tru întocmirea proiectului privind construcţia unui local nou 
destinat bunei funcţionări a acestui gimnaziu. 

Astfel în urma cercetărilor la faţa locului arhitectul mi
n;stcrului Th. Dobrescu, raporta ministrului la 14 decembrie 
1893 „că terenul şi casele Crăsnaru, destinate ca local pentru 
gimnaziul real de la Tîrgu-Jiu sînt satisfăcătoare numai dacă 
terenul va fi lărgit în adîncime prin cumpărare a încă 14 me
tri liniari din proprietatea Mihuleţ, dar .care cere enorma su
m5. de 40 OOO lei. 

Totodată, arhitectul menţionează unele modificări ce sînt 
necesare de făcut la casele Crăsnaru, în aşa fel ca să aibă loc 
şi locuinla pentru director şi sălile de gimnastică, modificări 
ce ar costa 60 OOO - 70 OOO lei. · 

Faţă de această situaţie, arhitectul subliniază în raport 
că primarul urbei Jiu, zice cu drept cuvînt că „oraşul v~ ră-



mine tot cu ·local vechi, deşi transformat, aşa că vor avea ca 
alte oraşe un local nou de gimnaziu ca să poată înfrumuseţa 
oraşul şi ar fi în concordanţioi cu noile cerinţe de igienă. 

In capitolul de încheiere al raportului arhitectul se uneŞ
le „cu propunerea domnului primar ca faţă cu sacrificiile ce 
face ministerul este mai avantajos din toate punctele de ve
dere o nouă construcţie, decît una veche, care oricum ar fi 
transformată tot va prezenta aspectul unui loca-I care nu a 
fost de la început destinat pentru gimnaziu. 

Afară de acesta Primăria Tîrgu-Jiu împreună cu întreg 
oraşul după spusele domnului primar face apel la înaltele 
dumneavoastră sentimente domnule ministru şi vă roagă să 
dispuneţi o nou5 construcţie pentru care toţi vă vor fi recu
noscători înfrumuseţînd oraşul". 

La acest raport arhitectul Dobrescu anexează schiţe pri
vind proprietatea Crăsnaru (casele, parter, etaj, faţada prin
cipală şi planul modificat pentru clase, sala mică, şi curte). 

Subliniem frumuseţea acestor schiţe care prezintă con
strucţii boiereşti din secolul trecut existente în oraşul Tîrgu
Jiu. In urma propunerilor făcute de arhitectul Dobrescu, mi
nistrul a cerut organelor locale din Tîrgu-Jiu să convingă pe 
proprietarul Mihuleţ să vîndă pentru gimnaziu 14 metri li
niari din proprietatea sa. 

La acest ordin, comisiunea interimară a urbei Tîrgu-Jiu 
cu nr. 490 din 18 februarie 1894 a informat ministerul instruc
ţrnnii Publice că Mihuleţ nu poate ceda 14 metri liniari din pro
piieiatea sa cu faţada spre strada Griviţa, indispensabili pen
tru construirea gimnaziului, deoarece i se strîmtează siliştea 
casdor sale. A oferit însă toată siliştea de 30 metri pretin
:dncl o sumă suficientă cu care să-şi cumpere alt Ioc. 

In această situaţie comisiunea interimară a precizat mi
nisterului că a găsit alt loc al domnului Grigore Z. Broşteanu 
pe 'care cere 35 OOO lei. 

Oferta a fost respinsă, cum de altfel au fost avizate nefa
yorabil de către specialiştii ministerului casele oferite de alţi 
proprietari din Tîrgu-Jiu, cum este cazul proprietăţilor ofe
rite de Berindei din strada Clemenţei, Bărbulescu din centrul 
oraşului, Dimitrie Brătuianu de pe strada Unirea şi altele. 

Toate aceste proprietăţi prezintă interes pentru arhitec• 
tii şi istoricii oraşului. · · 

In cele din urmă arhitectul Dobrescu, a întocmit planu
rile de construire a gimnaziului tot pe locul cedat de primă
rie şi ele fiind 9ata orice ofertă Ptl a mai putut fi acceptată. 26 



De altfel, serviciul de arhitectură din Ministerul Instruc
ţiunii Publice comunica serviciului de construcţii încă de la 
16 noie:nbrie 1892, că Gh. Waltemberg, desenator în acel 
serviciu se ocupa cu executarea planurilor definitive a con
strucţiei gimnaziului d·e la Tîrgu-Jiu. Deoarece nu s-a ajuns 
la o tranzacţie cu vecinii locului cedat de primăria Tîrgu-Jiu 
pentru lărgirea terenului şi avînd în vedere dorinţa orăşeni
lor de a avea o construcţie nouă cit mai monumentală, care 
să înfrumuseţeze oraşul, arhitectul Dobrescu Th. a găsit unele 
soluţii de adaptare a localului la condiţiile terenului. 

La 18 ianuarie 1894 urmare a ordinului nr. 8331 din 2 de
CL'mbrie 1893 acest arhitect din serviciul contencios şi con
strucţii al ministerului Instrucţiunii Publice a prezentat mi
nistrului schiţa de plan pentru construcţia noului local al 
gimnaziului de la Tîrgu-Jiu pe terenul cedat ministerului de 
P: imăria locală. 

Totodată, se atrage atenţia ministerului că terenul cedat 
fiind cam neregulat nu se acomodează cu planul tip al minis
terului neavînd spaţiul cerut. 

Proiectul schiţă complet prezentat „are construcţiunea 
aşezată pe colţ şi retras în toate părţile de şase metri liniari 
ele la stradă. Angajamentul interior este destul de comod pen
tru 250 pînă la 400 de elevi". 

In raport se mai arată că soclu este de piatră, clădi.rea 
din cărămidă şi alte materiale. Se consideră că prin această 
restructurare se aduc şi economii, mai ales „prin economia 
rezultată din necumpărarea locului proprietarului Mihuleţ, 
ce.re devine inutil pentru noua construcţie cum este dispusă". 

Se propune ca pe locul cedat de Primăria Tîrgu-Jiu, mi
nisterul să construiască un local nou, care va înfrumuseţa o
raşul şi care-l va pune la nivel cu oraşele înconjurătoare, fă
ră a mai cheltui sume de bani pentru expropieri". Asupra an
teproiectului întocmit de arhitectul Dobrescu, comisia tehni
că din minister, a referit în sensul că „aşezarea clădirii în 
fuţadă .pe cele două strade al cărui colţ îl face terenul de ca
re se dispune este favorabil~ sub punctul de vedere al aspec
tului oricum monumental, care s.-a căutat a se da acestei 
construcţii. 

Pentru a feri casele de zgomotul stradelor, autorul pro
iectUlui a dispus retragerea faţadelor cu 6 m de alinierea 
strndei, înconjurînd terenul cu un grilaj. In final comisia a 
făcut unele obs·ervaţii de a,şezare a claselor, biblioteca, care 
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an fost discutate cu ministrul Tache Ionescu, la 28 mai 1894. 
Prin orcl. 3431 din 18 iulie 1894 s-au aprobat schiţele 

pc~ntru construcţia gimnaziului real de la Tîrgu-Jiu, însărci
nindu-se arhitectul Th. Dobrescu pentru întocmirea proiec
tului definitiv. 27 

Pîn<l în septembrie 1894 gimnaziul a fost adăpostit în pa
lA.lul ad-tiv după care a fost mutat în casele lui Dumitru Mi
hail din str. Tudor Vladimirescu. 

Din cauză că proprietarul nu a făcut imobilului unele re
paraţii, gimnaziul a fost mulat în casele C. Crăsnaru situate 
la întrD.tăicrea străzii Unirii şi Săvoiu (Popa Şapcă). 28 

Modificările personalului didactic în anul 1894-1895. 

ln anul şcolar 1894-1895 au frecventat şcoala 183 de 
elc;vi, avînct a doua serie de 21 absolvenţi. 

In cursul anului s-au fi'\cut unele transferări ale corpului 
didactic. De exemplu, C. Vişinescu s-a transferat la Tecuci, 
iar de acolo a venit la Tîrgu-Jiu Al. Nicolae. 

De asemenea, în ianuarie 1895 a fost numit la gimnaziul 
din Tîrgu-Jiu N. Giurăscu, ca profesor de istorie, lăsîndu-i-se 
profesorului Al. Ionescu limba franceză şi dreptul. 

Astfel că din ianuarie 1895 în ştate apar următoarele ca
dre> didactice : 

GEORGE PIETROŞANU de limba română, geografie cla
sele III-IV şi director ; IULIU MOISIL ştiinţe fizico-natura
le, higiena şi limba germană, ALEX IONESCU de limba 
franceză, dreptul constituţional ; ALEX NICOLAU de geo
qrafie Ia clasele I şi II, matematica şi contabilitatea, preotul 
i>. ŞTEFULESCU de rrligie; V. ROLA PIEKARSKI desen, ca
liq1afie şi gimnastică, GEORGE CERNICANU muzica $i N.D. 
GIURESCU. 29 

La 1 aprilie 1895 noul numit Giurăscu este transferat ca 
secretar la facultatea de drept Bucureşti iar Ia catedra de 
istorie este numit Ştefan Bobancu. 

La 15 aprilie 1895 este transferat Alex Ionescu Ia liceul 
din Ploieşti, iar obiectele predate limba franceză şi dreptul 
au-ti V se încredinţează profesorului G. Petroşanu, geografia 
s-·a împărţit la doi profesori : Al. Nicolau pentru clasa I şi Il 
şi profes·orului Atanase Bărsan pentru clasa III şi IV, numit 
cct profesor suplinitor tot e.tunci la catedra de limba română 
şi gco9rafie, La 9 mai 1895 profesorul Bârsan, a convenit cu 



G. Petroşanu să predea geografia la clasele III şi IV pînă la 
examene. . 

La 1 mai 1895 V.R. Piekarski maestru de caligrafie, de
sen şi gimnastică este permutat la Tg.-Măgurele, în locul său 
fiind numit începînd cu luna iunie Andrei Marian pentru de
semn şi caligrafie, iar cu gimnastica a fost însărcinat G.S. 
Cernicanu, maestru de muzică. 29 

Excursia de Ia mănăstirea Tismana. Conflictul cu stare-
ţul. 

Cadrele didactice organizau serbări şi excursii cu elevii 
r.vlnd şi uii cor bine instruit. Trei profesori (Nicolau, Cerni
canu, şi Marian) după examene, au mers la 22 iunie 1895 în 
excursie cu 20 de elevi din care 15 elevj_ corişti, cu intenţia 
de a lua parte la serviciul religios. 

Stareţul mănăstirii Tismana, fiind în stare de ebrietate 
i-a apostrofat pe profesori, spunîndu-le că sînt veniţi din 
1 ransilvania la Tîrgu-Jiu şi n-au ce căuta în mănăstire. 

Deşi stareţul Georgescu, de frică să nu fie reclamat la 
Episcopie a trimis profesorilor o rugăciune să nu dea curs 
afacerii, totuşi el s-a grăbit şi a reclamat pe profesori la Mi
nisterul Instrucţiunii Publice susţinînd că cei trei profesori 
veniţi cu 30 de cai cu căruţe i-au păscut iarba de pe lingă bi
serică şi i-au răspuns neo:meneş1e ,,zicînd că bine a făcut a
cela care a luat veniturile mănustireşti". 

In baza declaraţiunilor profesorilor din care rezultă că 
nu i-au „adresat nici un cuvînt supărător sf. sale căci în con
ct:ţiile în care era Sf. sa turmentat, ne era imposibil de dis
t. u lat", ministerul a pus la dosar reclamaţi unea. 30 

Insărcinarea arhitectului Dcbrescu cu dirijarea lucrări
lor de .construcţie a gimnaziului. 

La începutul anului 1895, arhitectul Dobrescu a depus . 
:ministrului, proh~~ctul definitiv al construcţiei gimnaziului de 
la Tîrgu-Jiu, împreună cu devizul privind localul propriu-zis, 
antemăsurătorile pentru sala de gimnastică şi locuinţa direc
torelui precum şi co_ndiţiile speciale. 

Fiindcă lucrarea mai necesita unele modificări, ministrul 
Tache Ionescu a emis o decizie în luna mai 1895 prin care a 
însărcinat pe arhitectul Dobrescu să facă planurile, devizele 
şi detaliile gimnaziului de la Tîrgu-Jiu acasă la el, fără să in-



frebuinteze funcţionarii ministerului deoarece aceştia nu se 
pot ocupa de asemenea lucrări. 

Totodată, arhitectul Dobrescu, a fost însărcinat cu diri
jarea Iucriirilor de la Tîrgu-Jiu, pentru care s-a convenit să 
primeasr.ă 3,200/o din valoarea lor. Noile lucrări de planuri 
întocmite de Dobrescu, au durat pînă în anul următor. 31 

începerea anului şcolar 1895-1896 cu un nou director 
Iuliu Moisil. ' 

La 1 septembrie 1895 directorul gimnaziului real din 
':: îrgu-Jiu Petrosanu este mutat la Tîrgovi)'?te, conducerea di
rect iei fiind încredinţată profesorului Iuliu Moisil. Cursurile 
rnului şcolar 1895-1896 au început cu întirziere, adică la 15 
septembrie în loc de 1 septembrie din cauza unor reparaţii, 
'in care funcţiona gimnaziul. · 

In acest an şcolar au frecventat 205 elevi clasa a patra 
fiind a treia serie cu 28 de absolvenţi. 

Anul şcolar în septembrie 1895 a început cu următoarea 
compm:1cnţă a cadrelor didactice : Iuliu Moisil la catedrele de 
ştiinţe fizico-naturale la clasele I-IV, germană şi director ; 
1\lex Nicolau matematică· I-IV, contabilitate la clasa III şi 
~reografia Ia clasele I, III; Atanase Bîrsan limba română 
J--IV. geografia la clasele III, IV ; Ştefan Bobancu istoria 
I-IV, preotul Ştefulescu religia I-IV 1 C. Ştefulescu - Rucă 
limba francez<l I-IV şi dreptul constituţional la clasa IV 1 
Gh. Cernicanu muzica la clasele I-IV. 

In statul din luna octombrie 1895, apare profesorul Ni
colae Bran numit la catedra. de caligr(lfie şi desemn. Prin or
dinul 5363/1895 a fost permuta.t la gimnaziul de la Tîrgu-Jiu, 
vemnd de la Dorohoi, pentru rea purtare, maestrul de gim
nasLică George Hristache, care s-a prezentat la post la 22. oc
i-)ml.1rie 1895, fiind suplinit pîl).ă la prezentare de G. Cernica
nu, maestru de muzică. 

La sfîrşilul lunii octombrie 1895 profesorul G. Petroşanu 
a fost readus la gimnaziul de la Tîrgu-Jiu, în locul profeso
rului Ştefulescu Rucă, mutat la Tîrgovişte. 

Astfel că în statele pe noiembrie 1895 apare G. Petroşa
nu ca profesor de limba franceză. Ia clasele I-IV şi de drept 
administrativ, în locul profesorului C. Ştefulescu-Rucă. Pe 
ziua de 4 decembrie 1895 profesorul Şlefulescu-Rucă este 
readus la gimnaziu de la Tîrgu-Jiu la disciplinele limba ro
mrînă I-IV, şi geografie III-IV, în locul profesorului Anas-
1 ase Barsan probabil tranşferat. 32 



Divergenţe între director şi profesori privind eliminarea 
unui elev. 

In cursul lunilor noiembrie şi decembrie 1895 s-au ivit 
unele divergenţe între directorul qimnaziului, Iuliu Moisil şi 
restul profesorilor legate de o reclamaţie a elevului din cla
sa a III-a, Şendroiu Vasile, contra Profesorului Nicolau. 

La 29 octombrie 1895 elevul Şendroiu a reclamat minis
trului Instrucţiunii Publice că profesorul Nicolau, îl urăşte, 
ii dă note rele_ şi-i adresează vorbe murdare, bou, măgar), 
clin cauză că nu vine la şcoală în uniformă şcolară. El cere 
să fie scutit de uniformă pentru că nu are nici o putere să 
cumpere haine, tatăl-său om în vîrstă de 70 de ani este om 
siirac cu desăvîrşire şi n-are bani să-i dea. 

Petiţia. fiind trimisă de minister la gimnaziu pentru cer
cetare s-a discutat în conferinţa profesorilor din 29 octom
l;riE' 1895 unde elevul Şendroiu a declarat că a făcut o gre
şeală că a reclamat profesorul său, fapt pentru care a fost 
eliminat pe 7 luni. 

lntr-un raport făcut către ministru, directorul gLnnaziu
lui Iuliu Moisil, consideră pedeapsa prea mare dată de con
siliul şcolar, deoarece este în obiceiul profesorului Nicolau 
de a spune astfel de vorbe grele elevilor, fapt ce a făcut pe 
elevul Şendroiu să se plîngă. 

Pentru a nu se mai întîmpla încurcături de felul acesta 
Iiuliu Moisil, face propunerea ca ministerul să dea un ordin 
gen2ral prin care să atragă atenţia profesorilor „să nu se 
servească de vorbe ce jignesc în demnitatea elevilor, care 
le dezolvă sentimentele lor de dreptate". 

In continuare mai adaugă că „noi profesorii, trebuie să--i 
creştem spr-e ceva mai nobil .şi mai bun şi nu rar, chbr unii 
profesori. nepregătiţi în destul pedagogicesc, sînt chiar în 
mod indirect dau naştere la petiţii de felul prezentei şi influ
enţează rău. asupra caracterului t:nerimii". La indicaţia dată 
ele minister de a se cerceta din nou cazul elevului Şendroiu 
în şedinţa din 28 noiembrie 1895, trei profesori· au părăsit 
şedinţa pe motiv că directorul ţine parte elevului Şendroiu. 

In a·ceastă situaţie Iuliu Mo.isil .a cerut să se trimită un 
inspector spre a cerceta cazul, mai ales că a fost ameninţat 
de preotul Ştefulescu, Ştefulescu Rucă şi Nicolau, că vor face 
tot posibilul să fie scos din d:recţiune. _ 

Cu toate acestea, cer'cetîndu-se din nou cazul, consil'ul 
profesoral şi-a menţinut pedeapsa hotărîtă iniţial de elimi · 
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nare a elevului Şendroiu pînă Ia 1 iunie 1896 cu drept de 
a se prezenta la examene31. 

Punerea pietrei fundamentale a clădirii gimnaziului. 

In privinţa construirii noului locaJ pentru gimnaz!ul 
real de la Tîrgu-Jiu în cursul anului 1896 se fac progrese 
însemnu te. 

S-a înfiinţat o direcţie a clădirii gimnaziului din Tîrgu
Jiu dl cărei şef era arhitectul Th. Dobrescu. 

. :Akesta informează ministerul Instru·cţiunii Pubhce la 
5 martie 1896 cil a numit conducător pentru efectuarea lu: 
crări!or clădirii gimnaziului din Tîrgu-Jiu, pe Ştefan Hari
sescu, cu leafă de 300 lei lunar. Acest conducător a fost 
plălit în fie'carc lună pînă în aprilie 1899, dupu cum reiese 
din ştalele de plată. 

In lune. aprilie 1896 s-a desfiinţat postul de arhitect din 
cadrul Ministerului Instrucţiunii Publice, ce era ocupat de 
Dobrescu. s-a găsit însă soluţia 'ca să i se încredinţeze ·cu 
contract construirea clădirilar pentru gimnaziile din Tîrg'..l
Jiu, Iaşi şi Predeal. 

· In sfîr5it la 23 iunie 1896 s-a pus piatra fundamentală 
a noii c!udiri destinatLi gimnaziului real din Tîrgu-Jiu, urmată 
de o frumoasă serbare şcolară. 

La această solemnitate au luat parte secretarul qeneral 
al ministerului cultelor şi Instrucţiunii Publice St. Sihleanu, 
primarul oraşului Tirgu-Jiu Titu Frumuşeam.i şi autorităţile 
iocale. 

In temelia ·clădirii au fost introduse pergamentele iscă
lite de publicul asistent, de .elevii şi profesorii gimnaziului. 
De asemenea, s-au introdus fotograţiile profesorilor şi ale ele-
vilor. 

Stabilitatea corpului didactic în anul 1896-1897 

Personalul didactic din anul şcolar 1896-1897 a rămas 
acela:;i intervenind o schimbare în luna noiembrie 1896 cînd a 
fost ~~ur..it N. Dem. Frumuşanu cil profesor de limba fran
ceză şi drept administrativ în locul profesorului G. Petro
şanu, transferat. 

După această dată persoqalul didacti'c se prezintă ast
fel : Pr. P Ştefulescu de religie; Ştefan Bobancu istorie ; 
C. $tefulescu Rucă limba română si geografie Ia clasele III 
şi IV ; Numa Frumuşanu limba franceză şi ·dreptul adtiv : 
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Alex. Nicolau matematicile, contabilitatea, geografie în cla
sele I şi II; Iuliu Moisil de ştiinţe fizico-naturale, germana 
şi higiena şi director ~. Bran desen şi caligrafie; C. Cerni
canu muzica şi Gh. Hristache, gimnastica. 

In acest an şcolar a fost a patra serie de 17 absolvenţi. 
Au fost şi 2 bă:eţi şi două fete, care s-au pregătit în 

particular şi au susţinut examenele la gimnaziu. Este vorba 
de Alexandru Matamancea din Bumbeşti Jiu pentru clasa 
I-a, care a promovat cu coefi'cientul general de 6,84; Aure
lia Bobancu din Tîrgu-Jiu pentru clasa II-a cu 6.85; Ana 
Voica din Tîrgu-J·u clasa II-a cu 6,36 ,şi Nic. Gonea din Po
jogeni clasa a IV-a cu 6,15 media generală35, 

Concluzii a<>upra desfăşurării învăţămîntului de Ia în
fiinţare şi pînă la sfîrşitul anului şcolar 1896-1897. 

Documentele şi rapJartele şcolare întocmite de la 1 septem
brie 1890 dctta înfiinţ1rii gimnaziului de la Tîrgu-Jiu şi pînă la 
sfîrşitul anului şcolar 1896-1897, demonstrează mersul as
cendent al proce::.ului de învăţămînt în această şcoală secun
dară. 

1n această perioadă nu frecventat şcoala un număr de 
1 100 şcolari. 

Din cele patr1:1 serii ale clasei a patra, au fost 83 de absol
,·enţi. Pe anii şcolari absolviţi, situaţia şcolară se prezintă 
astfel : 

anii şcolari nr. clase nr. el2vi nr elevi nr. absolv. 
frecv. prom. (el. IV) 

1890-1891 I 75 26 
1891-1892 I. II 98 
1892-1893 '( II. III 140 
1893-1894 I-IV 182 20 prima serie 
1894-1895 183 20 a doua serie 
1P95-1896 203 106 26 a treia serie 
1896-1897 212 17 a patra serie 

1.100 83 

Din această situaţie se observă că populaţi& _şcolară este 
î11 creştere, numărul promovaţilor şi al absolvenţilor este 
redus. De exemplu, numai anul şcolar 1895-1896 din totalul 
de 205 înscrişi în cele patru clase s-au retras 22 de şcolari,' 
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doi eliminaţi, 93 de repetenţi, 40 de corijenţi, 106 promovaţi 
şi 17 absolvenţi. 

Această situaţie se explică în mare parte condiiţilor pre
cctrc, care fd.ccau pe unii elevi mai ales, cei de la ţară de a 
..,,, relrage, neputînd plilti taxele şcoiare şi întreţinerea Ia gaz
de, 'iar cei care continuau ::.ă frecventeze cursurile nu aveau 
condiţiile necesare de studiu, fiind mai mulţi în cîte o încă
pi:•re pe la c;azdc, în frig şi-n foame. 

Totodată, exigenţa profesorilor era la o ştachetă ridi
cat<l nefăcînd nici un rabat faţă de cei ce nu posedau cunoş-
Ur1ţele predate în cursul anului. · 

Majoritatea ş:olmilor erau fii de ţărani. 2um de altfel şi 
Dopulaţia judeţului Gorj în cca mai mare parte era formată 
din ţărani, pentru că industria şi meşteşugurile se dezvoltau 
h mod lent în acest judeţ. 

De exemplu, în anul şcolar 1894-1395, din totalul de 
205 elevi înscrişi în toate cele patru. clase, un ·număr de 119 
~colari erau fiii de ţărani, 26 de pr~oţi, 24 de funcţionari, 11 
dP proprietari. l:'i ele comercianţi, 3 de meseriaşi, 2 de ofiţeri, 
i ele medic şi 1 de inginer. 

Greutăţile materiale pe care le aveau părinţii elevilor 
îi împiedicau pe elevi să urmeze cursurile în continuare a 
unui liceu real, mai ales că un aserne1H'a Uceu nu se afla nici 
la Craiova. Astrei din S3 de absolvenţi a celor patru serii de 
~Tolari numai 8 au mers la liceu. Alţi absrJlvenţi s-au îndrep
ts.t cătr:e şcoli cu durată mai scurtă şi cu posibilităţi de între
ţinere, cum au fost şcolile de agricultură şi silvicultură 12 ab
sr.Jvenţi. şcoala militară 10, şcoala veterinară 5, şcoala supe
rioară ele comerţ 2. 

Multi din absolvenţi s-au încadrat direct în muncă 
1 

cum 
ar ii invăţiil0i' 20, la ·caIE·a ferată 8, în armatJ. 3, institutori L 
la părinţi 4 şi G necunoscuţi. 

Pc linie d~dactico-pedagogică s-au aplicat metodele cele 
::-nai eficiente ele predare. Se foloseau hărţi, materiale didac
tice mai ales la ştiinţele fizico-naturale şi geografice. Au fost 
inlroduse reuistrelc de caracterizare a şcolarilor şi un carne
ţel t:uprinzînd regulamentul tipărit de ordine interioară şi de 
disciplină. 

Biblioteca şcolară, excursiile, corul şi alte actvităţi folo
~;i te cu pricepere, contribuiau din plin la bunele rezultate în 
pre0ătirea temein'.că a elevilor26• 
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lucrările com~11imentare la clădirea gimnaziului. Băile 
de apă. 

Lucrările clădirii gbmaziului de la Tîrgu-Jiu au conti
nuat şi în anii următori, deoarece pe part:urs s-au ivit unele 
modificări. 

La 14 martie 1897 directorul gimnaziului, Iuliu Moisil, 
solicita ministerului Instrucţiunii Publice, să aprobe să se 
facă la ncul local al gimnaziului o scară ce duce la etajul 
de jos, un bazin cu duş sau o cameră de baie lîngă sala de 
qimnastic:J, pentru că „ una din condiţiile esenţiale ale sănă
lăţii şcolarilor este negreşit şi băile de apă". 

Este menţionată asemenea necesitate deoarece orş.şul 
liind mic de provincie nu are locaJ de băi, iar şcolarii în tim
pul iernii nu se scladă. Se precizează că la acest gimnaziu 
~fot „cazuri de rîie şi alte boli de piele, prea multe chiar 
din luna octombrie" anul precedent. De astfel, „cu toate po
Yeţele ce se dau şcolarilor de t:ătre profesori ca să se spele 
Pf' tot corpul şi să se scalde acasă, la gazde totuşi prea pu
tini o fac sau o pot face". 

Presupunînd că vor exista băi la gimnaziu, directorul, 
S')COteşte că elevii vor fi obligaţi a se scălda supravegheaţi 
Je profesori diriginţi, curmîndu-se răul de rîie şi alte boli 
de piele. 

De asemenea, arhitectul Dobrescu, în aprilie 1897 a soli
citat ministc1:.ului lucrări co~plimentare, întocmind devizele 
şi schiţele pentru grilajul de fier spre stradă, locuinţa direc
torului, sala de gimnastică, împrejmuirile de zid spre vecini, 
î:nprejmuirile de lemn, grilajul de lemn spre stradă şi nive
Pirile care au fost vizate de comisia tehnică din minister. 

La 28 mai 1897 acelaşi arhitect a depus ministerului spre 
aprnbare : planurile, planşele şi devizele mobilierului (bănci, 
catedre, scaune etc.) necesare claselor, cancelariei profeso
rilor, muzeului şi cahinetului de fizică, care au fost executate 
de şcoala ele meserii din Craiova. 

La 3 iunie 1897 Ministerul Instrucţiunii Publice a publi
Cdt ţinerea unei licitaţii pentru darea în antrepriză a execu-
tfaii lucrărilor cumplimentare necesare gimnaziului real din 

Tîr9u-Jiu, Ia t:are s-au prezentat Ion Poenaru din Tîrgu-Jiu 
şi :;, Deşliu clin Bucureşti, oferta primului fiind mai avantµ
joasă. Nu a fost însă aprobată deoarece la a doua înfăţişare 
s-a prezentat S'ingurul solicitant37

• 
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Schimbarea denumirii gimnaziului 

Prin decretul regal nr. Q413 din 23 iuni~ 1897 s-a dat gim
naziului, numele lui Tudor Vladimirescu. 

· In baza acestui decret, Iuliu Moisil directorul acestui ase
zămînt cu adresa nr. 115 din 10 iulie 1897 a rugat Ministe~ul 
Instrucţiunii Publice să dea ordin arhitectului Th. Dobrescu, 
s'l aranjeze inscripţia de pe faţa noului local încît să fie inti
tulată „Gimnaziul real Tudor Vladimirescu" de la Tîrgu-Jiu. 

După această dat3 s-au mai executat lucrări suplimentare 
neprevăzute în devizele de construcţie a gimnaziului. ce au 
necesitat timp r:entru efectuarea lor, încît cursurile s-au mu
tat la noul local abia la 4 octombrie 1898 iar lucrările defini
tive cu toate anexele lor au fpst terminate abia la 5 noiem
brie 1899. 

Despre toate acestea precum şi despre activitatea de învă
ţămînt desfăşurată după dat::i. de 23 iunie 1897 cînd instituţia 
a primit un nou nume ne vom ocupa într-un nou articol in
titulat: „Gimnaziul real Tudor Vladimiresc:u de la Tîrgu-Jiu".28 
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