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In Ţara Românească, începînd din anul 1831, odată cu 
aplicarea Regulamentului Organic, şcoala devine o institu-· 
ţie organizată şi condusă de stat prin intermediul unui organ 
anume creat, numit Eforia şcoalelor. In oraşele de reşedinţă 
ale judeţului începe să funţioneze, conform unui Regulament 
alcătuit de Eforia şcoalelor, şcolile naţionale începătoare cu 
trei clase.t 

Şcoala naţională începătoare din Tîrgu-Jiu s-a deschis 
la 17 aprilie 1832, profesor fiind Constantin Stanciovici Bră
nişteanu. Venit la nr:gu-Jiu din porunca Eforiei şccaielor, 
acesta avea numai 17 ani, iar studiile şi Ie făcuse la şcoaja 
de la Goleşti .a boierului patriot Dinicu Golescu şi la B.ucu
reşti, cu marii dascăli ai timpului: Gheorghe Lazăr, Aron 
Florian, Ion Heliade Ră<;lulescu, Eufrosin Poteca2 etc. pacă 
învătămîntul public în oraşele reşedinţe de judeţ s-a regle
mentat prin amintitul Regulament al şcoalelor, învăţămîntul 
obştesc în lumea satelor, orginaziat şi controlat de stat, în
cepe abi din anul 1838. In acest an, bizuindu-se pe legea de 
organizare a seminariilor din 1834, care prevedea pentru 
cîntăreţii bisericilor obligaţia de .a-i învăţa pe copiii satelo1 
„carte şi cîntări", prin conlucarea dintre Eforia şcoalelor şi 
Departa.men.tul .<;lin Lăuntru, se pun bazele învăţămîntului ru
ral. 

La începutul anului 1838 ocîrmui tor ii judeţelor şi profc
sorH şcol.ilor naţionale primesc instrucţiuni privind recruta
rea tinerilor - fii de preoţi, ţircovnici, grămătici şi chiar fii 
de ţărcmi _clăcaşi - ce urmau să deschidă şcolile la sate. A-
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teştia, cu titlul de candidat de învă'rător, trebuiau să fie ins
truiţi pe lingă şcolile naţionale din oraşele reşedin~ă de ju
deţ cărora, de aceea, cu începere din 1838 li se spune şcoli 
normale. 

Cursurile pentru candidaţii de învăţători ai satelor ur
mau să se desfăşoare, într-o primă etapă, între 15 august şi 
10 octombrie 183U. ln baza unei prevederi regulamentare 
mai vechi, relativă însă la ţîrcovnicii care vor ţine şi şcoali, 
candidaţii de învăţători urmau să fie plătiţi, anual, cu „2 
chile" de porumb din „magaziile de rezervă" ale satelor şi 
cu 2 lei de fiecare familie. După ce participau la aceste 
cursuri în două etape anual, un număr de 2-3 şi chiar 5 
ani, candidaţii urmau să primească titlul de învăţători.:' 

Luptînd cu nesfîrşite greutăţi, profesorul şcolii normale 
din Tîrgu-Jiu a adus o contribuţie substanţială la deschide
rea primelor şcoli săteşti, cu concursul „candidaţilor de in
văţători". Aceştia aveau de înfruntat nu numai lipsurile ine
rente începutului - asigurarea localurilor, a mobilierului, 
a materialului didactic, neplata la timp şi în întregime a drep
turilor cuvenite lor etc. - ci şi reaua credinţă a autorităţi
lor locale. Cei mai mulţi dintre ei fiind clăcaşi, erau supuşi 
vexaţiilor de către proprietarii moşiilor, care-i obligau să 
presteze claca şi să dea dijma. 

ln cele ce urmează prezentăm o parte din coresponden
ţa profesorului şcolii normale din Tîrgu-Jiu, Constantin 
Stanciovici Brănişteanu, cu Eforia şcolilor în anii 1838--1839, 
ani în care ·s-au deschis cursurile pentru pregătirea candi
daţilor de învăţători şi s-au pus bazele învăţămîntului pu
blic în satele Gorjului. 

NOTE: 

1 Şco:i nationale de un grad mai înalt function·au doar la Bucureşti şi 
Craiova, oraşele de căpetenie ale Ţării Româneşti. 

2 N. Andrei, Gh. Pârnuţie, Istoria învătămtntului din Olitenia, Editura 
Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 186-225; Al. Ştefulescu, Is
toria Tîrgu-Jiului, Tîrgu-Jiu, 1906, p. 182. 

3 Vezi mai pe larg N. Andrei, Gh. PArnută, op. cit., p. 238--324. 
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DOCUMENTE 

1 

1. 1838 martie 12, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului şcolii 
normale din Tîrgu-Jiu, Constantin Stanciovici Brănişteanu, 

prin care informează Eforia şcoalelor cu privire la măsuril·~ 
luate pentru pregătirea candidaţilor de învăţători şi deschi
derea şcolilor săteşti în iarna unnătoare. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Spre răspuns la porunca cinstitei Eforii din sept[embrie], 
N[o]. 118, cuprinzătoare pentru înfiinţarea şcoalelor du prin 
sate, cu respect să face cunoscut că pă de o parte căutînd 
insum[i] tineri care să primească sarcina d-a să face dascăl 
de sat, am găsit vro cîţiva dintre şcolarii mei, care au trecut 
învăţăturile în anii trecuţi şi iarăşi cîţiva din alti particu
lari, iar pă dă alta, stăruind la cinstita ocîrmuire locală, au 
trimis prin D[umnealor] D[omnii] suptocîrmuitori porunci 
şi publicaţii în toate satele, iar către toţi proprietari[i] pof-
tiri pentru gătirea încăperilor de şcoală şi, prin urmare, a 
doua zi după duminica Tomi[i], după silinţele ce pun sluj-
başii întru această înprejurare, să nădăjduieşte că voi începe 
cursu[!] cu toţi candidaţii pentru dascălii de sate. 

Iar în vremea verii, pe de o parte, pregătindu-se can -
dictaţii şi pe de altă parte încăperile de şcoale, în iarna vi-
itoare toate şcolile îşi vor lua al lo'l" curs. 

1838, mart[ie Jl 2 

N[o] 7 

Profesorul şcoalei din Tîrgu-Jiu, 

C. Stanciovici 

(Arhivele Statului Bucureşti ; fond. Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice, dos. 6703/1837, f. 55, original. In con
tinuare sursa se va cita : Arh. St~ Buc., fond. M.C.J.P.). 

2 

1838 martie 12, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. 
Stanciovici, prin care face cunoscut Eforiei şcoalelor că, la 
propunerea sa, cînUi1·eţul Nicolae Protopopescu se oferii să-i 
înveţe pe candida.ţii de învăţători cîntările bisericeşti. 
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Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

lnchipuindu-m[i] că ar fi de trebuinţă să ştie şi o pres
curtare de cîntare bisericească toţi dascăli[i] că ar fi de tre
buinţă să ştie şi o prescurtare de cîntare bisericească toţi 
dascăli[i] ce să i.:or orîndui la sate, am rugat pe D[omnul] 
Nicolae Protopopescu, cîntăreţul!l biseri[i] ce[i] domneşti de 
aici, ca de va voi, să arate în toate zilele candidaţilor de 
dascăli prinţipurile din cîntările bisericeşti. Numitul, primind 
a face aceasta de la sine, eu mă grilbii a s:pune în conoştin
ţa cinstitei Eforii ca, de va găsi bună părerea mea, să-m(i] 
trimiţă poruncă de urmare. 

1832 mart[ie] 12 

N[o] 8 

Profesorul şcoalei din Tîrgu-Jiului, 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6708/1837, f. 56) 

3 

1838 aprilie 23, [Tîrgu-Jiu]. Raport al profesorului C. 
Stanciovici, prin care aduce la cunoştinţă Eforiei şcolilor că 
la 5 mai va începe cursurile cu 50 de candidaţi de învăţă
tori, cerind şi instrucţiuni privind cunoştinţele pe care a
ceştia urmau să le însuşească. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Lucrul cîmpului a fost singura stavilă de nu s-au adu
nat pînă acum candidaţi[i] pentru dascăli de sate, după cum 
prin raport încunoştinţam. Dar acum, pornindu-se din toate 
plăşile acestui judeţ a veni şi sunt, scriindu-se prin formali
tăţi pînă acum în catalogu(!] meu, cincizeci de dascăli. 

Cu cinste rog pă cinstita Eforie să binevoiască fără în
tîrziere a-mi trimite Instrucţiile pentru învăţătura acestor 
învăţători, fiindcă la 5 mai sînt sorociţi toţi a veni gata, ca 
să înceapă cursul învăţătur[i] şi nu mai rămîne altă zătignire 
decît pomenitele Instrucţii. 
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1838 aprilie 23 

N[o] 18 

Profesorul Şcoalei din Tîrgu-Jiuiui, 

C. Stanciovici 



[Rezoluţie :] Cu bucurie şi mulţumire s-au văzut rîvna 
cu care se strădueşte Dl'. profesor a pregăti învăţătoriii a
cestor şcoale du pe la sate. Lecţiile ce vor trebui să se dea 
acestor învăţători vor fi: citirea pe tablele lancasterice după 
regula acestui metod, scrierea caligrafică, din aritmetică cele 
patru lucrări cu numere frîngeroase, catihismul şi toate ru
găciunile religioase, cite sînt mai de căpetenie la închinăciu
ne şi la slujba bisericească. Să înveţe şi cîteva cîntări bise
riceşti, pă cit se va putea. 

Să se trimită la această şcoală, precum şi la toate cele
lalte şcoli normale, cite cincizeci egzemplare de cărticica ce 
s-au tipărit acum pentru asemenea închinăciuni. 

Să înştiinţeze Dl. profesor cu ce mijloace au venit la 
învăţătură acei cincizeci candidaţi de învăţători care s-au 
adunat acolo, adecă unde îşi au lăcuinţa, ce mănîncă? A
dusu-ş-a merinde fiecare cu sine de la sat? Sau datu-i-s-a 
în mină leul de bani ce a fost să plătească acum, la Sfîntul 
Gheorghe, fieşcare sătean? 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P.; dos. 6708/1837, f. 71, original) 

4 

1838, mai 7, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. Stanci
vici prin care solicită din nou Eforiei să-i trimită instrucţi
unile privind conţinutul cursurilor pe care deja le începuse 
cu candidaţii de învăţători ai satelor. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 
Fiindcă încă de la cinci ale următorului am început 

[cursurile] cu o parte din dascăli[i] acestui judeţ Gorj, după 
cum mai dinainte am făcut cunoscut şi fiindcă la 13 mni 
sînt a începe cu 150 de tineri, care s-au înfăţişat înainte
m[i] spre cercetare, pentru aceea şi a doa oară îndrăznesc a 
ruga această cinstită Eforie ca să binevoiască a-m[i] trimite 
fără întîrziere instrucţiunile ce sînt pentru învăţătura pome
niţilor dascăli. 

Anul 1838, mai 7 

N[o] 22 

Or[aşul] Tîrgu-Jiului 

Profesorul şcoalei din Tîrgu-Jiului, 

C. Stanciovici 

(Arh. Şt. Buc.; fond. M.C.I.P., dos. 6708/1837, f. 73, original) 

49.3 



5 

1838 mai 2i, Tîrgu-Jiu. Raport al profesorului C. Stan
ciovici, prin care înştiinţează Eforia şcoalelor că de la 16 
mai urmează cursurile 172 candidaţi de învăţători ai satelor. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Fiindcă încă nu s--au primit candidaţi de învăţători din 
toate satele judeţului, pentru aceea, pînă a trimite un cata
log cu toate formalităţile cerute, am cinstea de a da în
cunoştinţare cinstitei Eforii că număru[l] acestor învăţători, 
cu care încă de la 16 mai am început lecţia potrivită cu do
rinţa şi instrucţii!e cinsti tei Eforii, se urcă la 172 şi după re
zultatu[ I] ce s-au văzut în cele mai dintîi zile, să aşteaptă 
bună ispravă de la dînşii. 

Toţi aceştia sînt veniţi aici la şcoală cu cheltuiala lor, 
cu merinde aduse de la casele lor şi lăcuesc pa la gazde şi 
o mare parte din dînşii în încăperile şcolii. Dar adăogînd c.ă 
cele mai multe gazde le sînt cîrciumari şi aşteaptă de la ei 
a le face cheltuieli, am pus în lucare în parte-mi a face la 
un loc singuratec şi sănătos un mare umbrar, care să slu
jească pentru şederea şi învăţătura lor. lncît pentru leul 
ce a fost să se plătească la Sfîntu[l] Gheorghe, încunoştez 

că nu numai acesta, dar nici alt ajutor nu li s-a dat din 
partea satelor, pentru care au şi dat ei demult jalbă ocîrniu
irii locale. 

1838, mai 21 

N[o] 24 

Profesorul şcoalei din Tîrgu-Jiului, 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6708/1837, f. 79, original) 

6 

1838, august 24, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. 
Stanciovici, prin care propune Eforiei şcoalelor, pentru a-
propiata deschidere a şcolilor săteşti, în lipsa localurilor 
necesare, folosirea încăperilor caselor de sfat ale satelor. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Vremea începerii a vro două sute [de] şcoale sătene din
tr-acest judeţ s-au apropiat şi îngrijire pentru încăperi [de 
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şcoală] de nică.eri nu să vede. Pentru ace[e]if cinstita E
forie [să] binevoiască a chipzui ca deoGamdată să se slo
boază în trebuinţa aceasta casele de sfat care, după băgarea 
de seamă ce am făcut, sînt mai toate gata şL puţine de 
isprăvit. 

Pe lingă aceasta, supui în cunoştinţa cinstitei Eforii că 
eu, după multe încercări ce am făcut în aceste case, am bă
gat de seamă că încap 6 bănci şi 6 semicercuri de lemn şi 
că pentru acestea trebuiesc 15 lei ca să: se facă· şi, prin ur-
mare, dacă găsirea mea cu cale este potrivită sco.pului cins
titei Eforii, nu rămine alta decît să mi se trimiţă poruncă 

de urmare şi să se chipzuiască de unde să se che1tuiască 
p.omeniţi[i] 15 lei. 

1838 avg[ust], 24 Profesorul şcoalei din Tirgu-Jiului, 

N[ o] 53 C. Stanciovici 

[Rezoluţie:] Pentru clădirea încăperilor de şcoală' se·va 
trimite un deseniu pentru model şi se va scrie cinstitei vor
nicii ca, trimiţînd la fiecare suptocîrmuire cite un deseniu 
ce se va da de la Eforie, să grăbească clădirea acestor în
căperi de şcoală. 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6708/1837, fi. 92, origjnal} 

1' 

1838 octombrie 3, Tirgu-Jiu. Raport al profesorului C. 
Stanciovici, prin care înştiinţează Eforia. şcoalelor că. exa~ 

minarea candidaţilor de învăţători ai satelor s-a încheiat la 
10 octombrie. Solicită luarea măsurilor pentru ca aceştia să 
poată deschide şcolile săteşti. 

Către cinstita Eforie a şcoaleloF, 

Spre a se păzi întocmai cele poruncite prin ţircularea 
din 24 iunie [cu] No. 626, cu cinste dau în cunoştinţă că de-
odată cu deschiderea şcoli[i] din 17 august; a<lunindu-se 
iară-şi candidaţi[i] de învăţători ai satelor; ce tot· 17ă teme-
iul aceştii hîrtii să. sloboziseră pă la casele lot; urmar.ă. ne
încetat. pîn[ă] la l-iu octomb:rie cind, aitunci fărlndu-li.+ss -



cercetare de ştiinţa fiecăruia, li se dede bileturi de voe sio.:. 
bodă şi se întoarse[ră] pe la satele lor ca să înceapă şi ei a 
învăţa. 

Pentru ace[e]a cinstita Eforie [să] nu zăbovească a se 
gîndi despre trebuinţele acestor şcoale, căci într-altfel vor 
sta în nelucrare şi rezultatu[!] trudelor mele de vro 5 luni 

se va pierde. 

1838 octom[vrie] 3 

N[o] 62 

Tîrgu-Jiului 

Profesorul şcoalei 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6708/1837, f. 103, original) 

8 

1838 octombrie 12, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. 
Stanciovici prin care face propuneri Eforiei şcoalelor cu pri
vire la numirea de revizori pentru şcolile săteşti ce urmau 
să le deschidă candidaţii de învăţători. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 
ln urma slobozirii candidaţilor cu nouă zile, primind ţir

cularea cinstitei Eforii cu N[o] 845, septembrie 21, am în
ţeles cele poruncite, la care cu cinste răspunzi că sînt pen
tru strîngerea candidaţilor iarăşi, ca să le arăt metodu[lj ce
tirii pă noile table. Va fi lesne, căci după primirea tabielor, 
pă dată scriind D[umnealor] D[ omnilor] suptoctrmuitori, toţi 

să vor aduna fără întîrziere~ Iar pentru revizori, ce negre
şit sînt de neapărată trebuinţă, încunoştinţez cele urmă
toare: 

Mai întîi, că deşi dintre candidaţi s-ar găsi uni[i] cu pri
cepere d-a săvîrşi slujba de revizor, însă poate vremea nu 
i-a ertat să să pătrunză pă cit această slujbă cere. 

Al doilea, că fiecare nu primeşte aceasta, să-şi lase ca
sele şi interesurile lor şi să pribegească în toată iarna din 
sat în sat, în vreme ce plata lor să mai micşorează din cită 
o avea şezînd la casa lui. 

Al treilea, că candidaţii cei mai buni au satele cele mai 
mici şi dacă le-am poruncit să-i mut la alte sate mari ca să 
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·Să.virşească slujba de r.evizor, ~u răsp.uns c~ fiecare v.o.eşt.e 
să slujească p~t-ru sătenii lui, măcar de este satu[l] mic ş~ 
a :Se ţD.l).tlii nu priweyte, m.ăcar ~a~u.[lJ s~ fie c,ît .de mare. 

Al patrulea, c5. această chipzuire a cinstitei Eforii deşi 
este destul de bună, însă este tîrzie. Fiind cu toti[i] hotărHi 
pentru un sat, au primit din -drepturile lor şi sînt încurcaţi 
cu sp.tele Ş;i ,IO.aj. v,îrtos ~ă Ql,l al dojlea învăţă~or aci,1,m, în 
grab..ă, nu se g~seşte ,şi g~şip.d.u-s~ nu-i rămi.ne vreme cînd 
,să înv.et.e el şi cînd să :deschiJ:ă ,şco.ala, în vreµi.~ ce toat~ 
,şcoli~e c.el m..ult pî,n[ă] la Q.QE:!lJ;l.Vr,ie socotesc să şă în~egpă. 
Şi iarăşi, deşi se va găsi cµ prileju[I] invăţă~uri[i·] din vara 
viitoare, încă nu crez nici revizorul, nici tovarăşu[lj lui să 
se mulţumească pă anta plată. 

P.ent.ru .ace[e]a -sup_Qi in ,c,unoş:tin,t.~ ur;J1lă.to~E:!~ ~J1ip;lllire, 
cu.e .de .Ya fi .primită, mi s~ vil t:riD;J.it€ por,unc.ă ~e urwar~. 
Ca s.ă [şe] întîmpine măc~ ~cun;i, d~ca;iµd~tă, aceaştă tr,e
b,uj.nţă .Mapăr~J&l. de revizor,i, ~u am găsit 6 tineri : trei di:r;i.
tre şcolarii ce trecînd claşµrile aceştii şcoli să ocupează q.i 
SQriş\1.(1] pe 1a ~antj(lari,iLe .drr.e~~tori:lo,r ş.i !trei d'ilQ. ~oLalfij ce 
a doua oară să ocupează cu învăţăturile claşului al treilea . 
.4.ceşU .ş..col!lri fiind toţi .din începi;itorii şceşt,ii .ş.~91i, c.unos~ 
destul de bine medodul învătă~urii şi deosebit le arăt ~Uinta 
.de a revizui, .dindu-le pentru toate instrucţii în scris, iar nu-
mele acestor tineri să fac cunoscute prin alăturată listă. 
Plata acestora va fi o a ·patra parţe de Ia candidaţifi'J ce d-U 

sate de 180, 200, 300, şi 4{)0 de familii, precum şi de 'ta 
acefi1a ,car.e ihLl :câte dQuă şi trei sate. Pentru p~aJ;a. a~f?sora, 
făcîiirl băgare de se.c;i.mă, fac cunoscut că să 9-dună de fie
care cite 60 iei pe lunil. 

1838 octom[vrie] 12 

N{o] (34 

Tîrgu-.Tiu 

Profesorul şc;oalei, 

C. Sta.ncio;vici 

[Rezoluţie:] Ar fi mai de folos să se întocmească revizia 
dnp~i cura s-ci chipzult rotii din nainte, dar fiindcă Dl. P.:·ofe-
5iO!r socoteşte că acea Î!Iltocmire poate să ;întîmpill1e acum de
_(l),Cil;~daj:ă Î~~ic,c,U:,6! ŞÎ J1ind.,că ;:kc_~ (;~ p 9ăs,it Wti t~aer~ care 
.-sito.t p.r.~~ătiii µ,e»;tJ:u .Q.c~~tij sJµjyj;i _ş;i ~~i;w.,~c .fJ .&e ,ÎA&ăr:
,Qi...n(l .~\l ..dill;şa p-v:\nJJ i.eQ/;.ij .c~t~ ~ l~i pe Lwiii,, O).. ,P:r.qf~s.or Yil 
pune în lucrare această chipzuire a dumisale, destul nµm~i 



să Îngrijească ca scopul de Înaintarea învăţăturei între copii,[i] 
du prin sate să se înplinească fără sminteală. 
(Arh. St. Buc. fond. M.C.l.P., dos. 6708/1837, f. 105 şi 103, 
original) 

9 

1839 martie 8, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. Stan
ciovici, către Eforia şcoalelor, prin care îi cere să intervină 
pentru construirea unei încăperi „de nuele şi acoperită cu 
fin", în care candidaţii de învăţători ai satelor, venind la 
cursuri, să locuiască şi să înveţe. 

Către cinstita Eforie a şcoalelot 

Adunîndu-se învăţători[i] comunali în viitoarea oară la 
învăţătură, după poruncile ce sînt date, cu cinste fac cunos-
cut că sală unde încăpind toţi să-şi poată face învăţătura nu 
este, fiindcă încăperile unde acum şcoala s-au multat slnt 
foarte strîmte. Pentru care rog pă cinstita Eforie a face pu
nere la cale, ca să facă din partea satelor o încăpere de nu-
ele şi acoperită cu fin atît pentru predare cit şi pentru lăcu
inţa învăţătorilor, ca să nu mai aibă alte umblete prin care 
să poată zătigni învăţătura„ Şi aceste încăperi făcîndu-se 
mai temeinice, adecă gardul lipit cu pămînt şi acoperit mai 
bine, poate să slujească pentru citi ani vor fi hotărîti înv.ă
ţători[i] să urmeze la învăţătură. 

1839 mart(ie) 8 

N[o] 33 

Tîrgu-Jiului 

Profesorul şcoalei, 

C. Stanciovici 

[Rezoluţie:] Bună este chibzuirea D-lui Profesor; se va face 
dar, pentru aceasta, adresă către cinstita vornicie, trimiţin· 
du-se şi copie după acest raport. 
(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 607611838, f. 3, original) 

10 

1839 martie 8, Tîrgu-Jiu. Adresa profesorului C. Stan
ciovici către Eforia şcoalelor, prin care arată că sătenii din 
plasa Tismana se plîng că nu pot construi şcoli de 8 stînjeni 
lungime. 
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Către cinstita Eforie a şcoalelor, 
Cu prileju[l] revizii ce am făcut şcoalelor din plasa Tis

menii, în toate satele am întimpinat plîngeri din partea locui
torilor pentru clădirea noilor şcoli, zicind că sint prea mari 
pentru satele lor şi că ei nici stare [nu] au de a face aseme
nea mare bina, nici copii care să umple o sală de 8 stînjeni 
de lungă, iar a face pă jumătate din cit s-a hotărît, păzind 
tot acea formă. sînt bucuroşi. 

Pentru care nu lipsii a face cunoscut cinstite Eforii, ca 
sci facă cuviincioasa punere la cale şi, de nu se va putea 
într-alt chip, măcar sala de predare să fie mai mică cu una 
a treia din cit este şi odăile învăţătorilor pă jumătate din cit 
s-a însemnat pe plan. 

Iar de punerea în lucrare, cinstita Eforie, ca o stăpînă, 
să binevoiască a mă cinsti cu răspuns. 

1839 mart[ie] 8 

N[o] 31 · 

Profesorul şcoalei, 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 28, original) 

11 

1839 martie 8, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. Stan
ciovici, către Eforia şcoalelor, prin care o informează despre 

plîngerile candidaţilor de învăţători, cărora nu li s-a dat 
porumbul cuvenit din magaziile de rezervă ale satelor. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Cu cinste fac întrebare dacă învăţători[i] comunali, uni[i] 
fiind ţîrcovnici, uni[] nefiind cu dreptu[!] de a primi cele două 
chile de porumb, căci mulţi s-au arătat cu plingeri către mi
ne, cerind să mijlocesc a li se slobozi porumbu[!]. 

Pentru care, în orice chip va fi împrejurarea, cinstita 
Eforie va binevoi a face punere la cale, iar eu mă voi cins
ti cu răspuns, pă temeiu[!] căruia să poci da răspuns la plîn
gerile lor. 

1839 mart(ie) 8 

N[o] 32 

Tîrgu-Jiului 

Profseorul şcoalei, 

C. Stanciovici 
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[Rezoluţie:] Fiecare. învăţător 1>au candidat de învăţător are 
dreptu[!] a lua din magazia de rezervă două chile de bucate 
pă anul trecut, 1838. 
(Arh. St. Buc., fond., M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 39~ origirial} 

12 

1839 martie 18, TîrgU-Jiu. Adresă prin care profesorul C. 
Stanciovici, insistă pe lingă Eforia şcoalelor să se ia măsuri 
pentru a' asigura prezenţa permanentă a candidaţilor de în
văţători ai satelor „la învăţătură". 

Către cinstita Eforie a şc;oale-lor, 
Fiindcă după poruncile acestei cinstite Eforii sînt a se 

aduna iarăşi candidaţi[i] de învăţători la învăţătură, pentru 
ace[e]a binevoiască cinstita Eforie a chipzui din vreme şi fo
loasele prin care aceşti. candidaţi să poată învăţa la şcoală 
nezmintiţi, căci în trecuta oară multă zătignire s-a pricinuit 
înaintări[i] ce s:..ar fi putut face, cu mergerea candidaţilor 
mai pă· toate zilele, cînd la merinde, cînd la premenele, cînd 
la lucru[!] pămîntului şi altele. 

1839 mart[ ie] 8 Profesorul şcoalei, 

N[o] 36 C. Stanciovici 

Tîrgu-Jiului 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 45, original) 

13 

1839 aprilie 12, Tîrgu-Jiu. Adresă prin care C. Stancio
vici, profesorul şcolii normale din Tîrgu-Jiu, solicită din non 
să se ia măsuri pentru construirea unei şcoli „de nuele lipită 
cu pămînt", hi care să încapă cei peste 150 de candidaţi de 
învăţători ce urmează 5ă Vină la învăţătură. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Deşi încă de la martie 8, prin raportu[I] cu N[o) 33 am 
făcut cunoscut cinstitei Eforii că încăperi nu sînt unde can-
didaţi[i] de învăţători să-şi poată face învăţătura, dar şi a
cum, văzîndu-mă aproape de zioa în care iar trebuie să în
cep cu candidaţi[i], cu cinste fac cunoscut că sala unde se 
află şcoala nu este mai mare decît de 4 stînjeni în lungime 



şi de 31/1 în lăţime, cu 6 bănci şi 8 semicercuri. Apoi judece 
cinstita Eforie dacă pot să încapă peste 150 de candidaţi. 

De unde urmează ca cinstita Eforie să binevoiască a face 
punere la cale ca să să facă o şcoală de nuele lipită cu pă
mînt, unde nu încape nici o cheltuială mare, căci lemnele le 
dau mulţi din proprietari, materialu[!] pentru învălit aseme
nea şi scîndurile de brad pentru bănci le dau de la mine, nu
mai să se facă o sală unde în tihnă, atît eu cît şi candidaţi[i] 
să ne putem face datoria. Pentru această şcoală, care trebuie 
să fie în lungime de 10 stînjeni şi în lărgime de 4, trebuesc 
lemnile şi lucrători[i] ce să văd în alăturata listă. 

Iar prin urmare, în or ce chip luaţi hotărîrea cinstitei 
Eforie, plecat o rog ca fără zăbavă să-m[i] facă cunoscut, 
spre a şti ce să fac. 

1839 apr[ilie] 12 

N[o] 51 

Profesoru[!] şcoalei normale, 

C. Stanciovici 

Tîrgu-Jiului 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 62, original) 

[1839 aprilie 12, Tîrgu-Jiu]. Listă înaintată Eforiei şea-
lare de profesorul şcolii normale din Tirgu-Jiu, cuprinzînd 
materialele, lucrătorii şi timpul de care este nevoie în scopul 
clădirii unei şcoli pentru candidaţii de învăţători. 

Listă de cele ce trebuie ca să facă o şcoală o şcoală 

de nuele lipită 

Bucăţi : 

28 furci în retezătură de o palmă domnească; 

12 cumpene ca să să pue peste furci, lungi de 23 palme 
şi pă muche de un lat de mină ; 

80 căpriori lungi de 14 palme, groşi de un lat de mîn:l, 
în 4 muchi[i] ; 

250 !ăşti de or ce lemn, lungi Cit să vor putea, iar gro
su[!] de 2 degete pă muche ; 

200 pari lungi de 12 palme; 

12 care nuele de îngrădit ; 

15 care crivină de lipit ; 
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8 care fîn de învălit; 

9 bîrne lungi de 16 palme pentru aşezatu[l] băngilor; 

70 scînduri de brad pentru băngi, picerele lor şi o uşă; 

12 meşteri de lemn în 15 zile; 

12 saraholi pentru îngrădit, lipit şi acoperit, în 12 zile. 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond, M.C.I.P., dos. 6076/1838, original, f, 63) 

15 

1839 mai 17, Tîrgu-Jiu. Raport al profesorului C. Stan
ciovici, prin care arată Eforiei şcoalelor măsurile ce se iau 
pentru ca, pînă în toamnă, să se clădească şcolile săteşti. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Trebuinţă fiind ca mai nainte de începerea zidiri[i] şcoa
lelor comunale să să dea în cunoştinţa cinstitei Eforii satele 
unde, prin domni[i] suptocîrmuitori, s-a hotărît a se clădi 

şcoale, precum şi satele ce s-au alăturat lingă acestea, unile 
din cea de tot apropiere, altele din neputinţă şi altele din 
pricina scăzutului n[umăr] al familiilor. Pentru ace[e]a, cu 
cinste însoţesc, pă lîngă acest raport, catalog din care poa.te 
lua cinstita Eforie curată înţelegere, după care şi binevoias
că a întoarce poruncă de urmare cît mai fără zăbavă, căci 

după multele hîrtii şi stăruiri ce am făcut asupra cinstitei o
cîrmuiri locale, s-a hotărît a se trimite într-adins cinovnic 
dintre boerii pămînteni, care stăruind asupra cui se va cu
veni, să săvîrşească şcoalele cel mult pînă în toamnă·. 

1839 mai 17 

N[o] 69 

Tîrgu-Jiului 

Profesorul şcoalei normale, 

C. Stanciovici 

fRezoluţie :] Să se urmeze deocamdată lista trimisă, însă mai 
tîrziu va trebui să se despartă unele sate care acum sînt în
chinate şi ar putea să ţie singure şcoală. 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.l.P., dos. 6076/1838, f. 83, original) 
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16 

1839 mai 17, Tîrgu-Jiu. Raport al profesorului C. Stancio
vici, prin care arată Eforiei şcoalelor că a început cursurile 
cu candidaţii de învăţători abia la 1 mai 1 în locul celor in
capabili n-au venit alţii, iar unele sate n-au trimis deloc. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Măcar de mi s-a şi poruncit ca adunînd candidati[i] cel 
mult pînă la a doa zi de Sf. Gheorghe, să încep învăţătu
rile mai departe, însă prin toate mijloacele ce am făcut, de 
abia am putut la întii mai să încep cu numărul candidaţilor 
ce să văd în catalogu[l] trimis pe lîngă raportu[l] cu 
N[o] 69, pentru care nu lipsesc a face cunoscut. 

Iar pentru satele ce tot în pomenitu[l] catalog să văd 
vacanţe, pînă acum însă nu mi s-au trimis candidaţi, nici din 
cei cunoscuţi, nici alti[i] noi în locul unora ce însemnîn
du-m[i] foarte prost cursul învăţături[i] pă vara trecută şi 
foarte rău slujba pă iarna trecută, s-au depărtat [din post]. 

Pentru care şi binevoiască cinstita Eforie a mă cinsti cu 
răspuns, de mai poci primi candidaţi de la arătatele sate sau 
nu. 

1839 mai 17 

N[o] 70 

Tîrgu-Jiului 

Profesorul şcoalei normale, 

C. Stanciovici 

(Rezoluţie :) Dacă de la unele sate candidaţii cei vechi nu 
s-au găsit destoinici pentru învăţătură, neapărat urmează a 
se primi alţii noi dintre tinerii ce vor da mai bune nădejdi 
de înaintare la învăţare. 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 85, original) 

17 

1839 mai 17, Tîrgu-Jiu, Adresă a profesorului C. Stancio
vici către Eforia şcoalelor, prin care arată că, lucrînd în pa
ralel cu elevii şcolii normale şi cu candidaţii de învăţători, 
este nevoie să-şi ia un ajutor. 
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Către cinstita Eforie a şcoalelor, 

Văzînd că cu prileju[!] învăţături[i] candidaţilor mi se 
prilejuieşte oarecum zătignire lec~iilor ce predau în şcoala 
normală, mai vîrtos că candidaţi[i] îşi fac învăţăturile în de
osăbită şcoală, unde ~u nu poci fi de multe ori nici o dată 
pe zi, pentru ace[e]a am găsit un tînăr, şi anume Ioan Deco
nescu, care au trecut clasurile începătoare în şcoala centrală 
din Craiova cu prea bună silinţă, dovedită de Atestaturile 
ce mi-a înfăţişat şi de egzamenu[l] ce i-am făcut, pă care 
ţoqnindu-1 cu din leafa mea lei 50 şi şederea în casa mea, 
au primit sa~cină de a-m[i] fi ajutor: 

De ace[e]a, această chipzuire am cinste a o supune mai 
înainte în cunoştinţa cinstitei Eforii, ca găsind-o de buhă 
şi pi;imindu-o, să binevoiască a-mi întoarce poruncă de ur
mare fără zăbavă. 

Iar spre dovadă de ştiinţa pomenitului tînăr, alătur tot 
deodată şi Atestaturile sale. 

1839 mai 17 

N[o] 71 

Ţîrgu-Jiului 

Profesorul şcoalei normale, 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P„ dos. 6076/1838, f. 87, original) 

1839 iunie 6, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. Stancio
vici, prin care propune Eforiei şcoalelor să încuviinţeze ca 
sicngur revizor al şcolilor săteşti din judeţ pe I. Diaconescu. 

Cinstitei Eforii a şcoalelor, 

Ca să se poată revizui şcoalele comunale mai bine, atît 
vara cît şi iarna, şi de un bărbat mai urcat asupra metodu
lui şi mai cu idee de regulile ce trebuie să se ştie în fişcare 
şcoală, eu am ales pe D[omnul] Ioan Deconescu, care se în
sărcinează a face revizia şi vara şi iarna în tot judeţul, cu 
leafă cite 6 lei de candidat, sau cu zeciuială cite o para bu
nă la tot leul. Aceasta dindu-se şi în cunoştinţa candidaţilor, 
toţi au primit bucuroşi. 
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Pentru ace[e]a dar, supm ş1 m cunoştinţa cinstitei Eforii 
această chipzuire, ca fiind potrivită, să mi se întoarcă po
runcă de urmare fără întirziere. 

1839 iunie 6 

N[o] 83 

Profesorul normal, 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 101, original) 
1839 iulie 1, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. Stancio

vici, prin care anunţă că la 30 iunie a avut loc examinarea 
şcolarilor şi a candidaţilor de învăţători ai satelor. 

Cinstitei Eforii a şcoalelor, 

Eri, vineri, la 30 iunie, săvîrşindu-se egzamenul formal 
al şcolarilor şi candidaţilor acestui judeţ, de faţă cu toate 
autorităţile locale şi cu boerii i negustorii pămînteni, cu 
cinste se închid aci desluşitoare cataloage de rezultatul fie
căruia şcolar şi candidat, precum şi o listă de şcolarii ce au 
primit atestaturi. 

1839 iulie 1 

N[o] 93 

Tîrgu-Jiului 

Profesorul şcoalei normale, 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 105, original) 

20 

1839 septembrie 6, Tîrgu-Jiu. Adresă prin care C. Stan
ciovici, profesorul şcolii normale, înaintează Eforiei şcoa.Jelor 
o jalbă a candidaţilor de învăţători ai satelor. 

Cinstitei Eforii a şcoalelor, 

Luînd cinstita Eforie curată înţelegere din alăturată pl1 
lingă acest raport jalbă a candidaţilor, va binevoi a face cea 
de cuviinţă punere la cale, iar mie mi se va porunci ce răs-

puns să dau acestor candidaţi. 

Anul 1839 sept[embrie] 6 

N[o] 95 

Tirgu-Jiului 

Profesorul şcoalei normale, 

C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc,, fond, M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 124, original) 
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!1839 septembrie 6]. Jalbă a candidaţilor ci.e Învăţători ai 
satelor, prin care arată profesorul şcolii normale din Tîrgu
Jiu greutăţile ce întîmpină în primirea simbriei. Jalba este 
trimisă Eforiei şcolilor cu adresa de mai sus. 

Cinstitului D.E. Profesor Normal, 

Supusă arătare facem domniei tale că cu mijlotu[l] care 
s-au hotărît di la stăpînire ca să ne primim noi înşine sîmbria 
de-a dreptu[!] de la fiecare sătean, nimic nu putem face şi 
nimic nu ne folosim, fiindcă preoţi şi dregători ai satelor, a 
ne răspunde dreptul nostru. Pentru aceia ne rugăm Domniei 
tale ca oi:"i cum vei şti, să mijlociţi a ni să strînge toată 
sîmbria noastră după număru[l] familiilor ce să află în fiecare 
sat prin puterea stăpînirei la un loc, de unde să putem şi noi 
a ne primi simbria la vreme pă deplin, ca să nu ne mai stră
ghineze şi să ne mai pierdem vremea umblînd pentru cîte doi
trei lei cu săteni[i] prin judecăţile suptocîrmuirei, după cum 
este şi ştiut Domniei tale că încă pănă acum nu ne-am priimit 
sîmbriia din anu[l] trecut nici pă jumătate. Şi va fi şi mai pă
cat de Dumnezeu să ne pierdem toată vara şi toată iarna şi 
noi să ne alegem cu nimic. 

Prea plecaţi, candidaţi[i] din j(udetul Gorj : C. Filip, P. 
Stegăroiu, T. Brînzan, R. Ioniţă, I. Săceleanu, N. Cănăvoiu, 
N. Rogojean, I.N. Cătoc, N. Florescu, A. Popescu, M. Ostro
veanu, N. Bălai, C. Jugravu, C. Popescu, I. Aresnie, G. Moşi
lă, Dimitrie Bican, G. Popescu, C. Albeanu şi toţi ceilalţi can
didaţi tovarăşi. 

„Cea adevărată jalbă" 

C. Stanciovici 

' Data trimiterii jalbei la Eforia şcoalelor. 

(Arh. St. Buc., fond. M.Cl.I.P., dos. 6076/1838, f. 125, original) 

22 

1839 septembrie 13, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. 
Stanciovici, prin care solicită Eforiei şcoalelor să-i trimită 

table lancasteriene şi cărţi pentru 154 de şcoli săteşti, 
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Cinstitei Eforii a şcoalelor, 

De se va fi mai tipărit niscaiva table mai nainte de la 
No. 18 şi niscaiva cărţi în trebuinţa şcoalelor comunale, bi
nevoiască cinstita Eforie a porunci ca să mi se trimită şi mie 
atîtea cite trebuiesc la 154 de şcoale. Dar trimiterea aceasta 
[să] fie fără întîrziere, ca cu prilejul slobozirei candidaţilor 
la sfirşitul lunii lui septembrie, să le dau fieşcăruia. 

1839 septembrie 13 Profesorul şcoalei normale, 

N[o] 98 C. Stanciovici 

(Arh. St. Buc., fond. M.C.I.P., dos. 6076/1838, f. 129, original) 

23 

1839 octombrie 21, Tîrgu-Jiu. Adresă a profesorului C. 
Stanciovici, către Eforia şcoalelor, prin care cere o nouă 
intervenţie pentru scutirea învăţătorilo.r satelor de claca 
datorită proprietarilor dacă nu şi de dijmă. 

Către cinstita Eforie a şcoalelor naţionale, 

Se face cunoscut cu cinste că deşi această cinstită E
forie, prin compenitele sale mijloace, a făcut să vie din par
tea cinstitului Departament din Lăuntru porunci către toate 
Ocîrmuirile judeţelor în pricina scutirii candidaţilor de clăci, 
dacă nu. şi ale dijmuiri. Insă această poruncă aici, într-acest 
judeţ. deşi cinstita Ocîrmuire locală a publicat-o mai de 
multe ori, dar se nesocotesc cu totul din partea celor mai 
mulţi proprietari, căci nu încetează candidaţi[i] cu plîngeri 
către mine, că proprietari[i l prin necinste şi prin închisori H 
sileşte adeseori ca să împlinească dreptul proprietăţilor cu 
desăvîrşire. 

Pentru ace[e]a, binevoiască cinstita Eforie prin poruncă 
a-m[i] face cunoscut dacă aceşti candidaţi pot să fie toţi de-a 
rîndul apăraţi, cu toate că de cuviinţă ar fi să recunoască 
asemenea proprietari multa sau puţina creştere şi învăţătură 
ce dau candidaţi[i] copiilor sătenilor ce hălduesc pe proprie
tăţile d-l or. 

1839 oc[tom]vrie 21 

N[o] 106 

Tîrgu-Jiului 

Profesorul şcoalei normale, 

C. Stanciovici 
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[Rezoluţie:] Dacă dl. oeîirrnuitor va sprijini cu toată rîvna 
şcoalele comunale, îi va fi prea lesne a îndupleca pe toţi pro
prietarii să primească a, scuti pe învăţătorii de pe la sate de 
toate dările proprietăreşti, care se împlinesc' numai cu po
runcile şi ecsecuţiile ocîrmuirii. 

Dl. profesor va face, ,dar, cunoscută această opservaţie 

d-lui ocîrmuitor şi Eforia €Ste bine încredinţată că de la al 
dumnealui simtiment de sprijinirea folosului obştesc _atîrnă a 
nu se mai face reclamaţii din partea învăţătorilor despre 
strîmtorile ce li se pricinuesc cu cereri de îmţ)linirea dări

lor proprietăreşti. 

(Arh. ~t. Buc., fond. M.C.I.P'., dos. 6076/1838, f. 135, original) 
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