
 

 

Școlile din comuna Bala 

Învăţământul din Plaiul Cloșani 

In cele trei ţări române, apariţia învăţământului s-a făcut pe lângă mănăstiri 
şi biserici care au constituit primele focare de cultură. În județul Mehedinți 
începuturile învățământului datează încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea 
prin școala de la Gura Motrului(1793 ) și apoi prin școlile de la Cerneți sau 
de la  Glogova sau Gura Motrului.  Abia  la începutul secolului al XIX-lea 
însă învățământul românesc   devine public: 

Dar  primele  manifestării ale învățământului au avut loc cu mult înainte  pe 
lângă vechile ctitorii bisericești din Ţara Românească aparţinând 
călugărului Nicodim( mănăstirile Vodiţa şi Tismana),ultima aflată nu departe 
de târgul Baia de Aramă.1 La Tismana a fost şi o importantă şcoală de 
zugravi, aşa cum o demonstrează  pisania bisericii din Baia, în care sunt 
amintiţi zugravii Neagoe şi Parthenie, cei care au împodobit actuala 
mănăstire din Baia de Aramă la începutul secolului al XVIII lea(în anul 
1703), când domnitorul Constantin Brâncoveanu dă suma de ”300 de 
taleri”2. De la Baia de Aramă s-a afirmat  o importantă personalitate pe 
nume Leonte ieromonahul,  menționat  de mitropolitul Firmilian: 

În orice caz, câtă vreme Tismana a strălucit prin cărturărie, au năzuit 
mereu spre ispitirile ei ostenitorii cărţii precum Leonte ieromonahul din Baia 
de Aramă care studiase la Viena, Belgrad şi Kiev şi care la 1746 a tradus 
din slavoneşte marele document al lui Matei Basarab de întărire Tismanei a 
tuturor daniilor din diferite timpuri.3 

Școala și scrisul au fost cunoscute  însă pe aceste locuri  cu mult 
înainte în diversele documente particulare, aşa cum este zapisul lui Balaci 
din Buseşti către Stan şi Frăţil: 

Adică eu, Balaci dimpreună cu fratele meu Vuc din Bosanul, dat-
am acest al mieu încredinţat zapis la mâna lui Stan şi Frăţii, feciorii lui 
Jitianu din Turtăbiţa, să le hie de mare credinţă, precum să se ştie că i-
am vândut o moşie, Turtăbiţa toată în rupt, încă în bani gata asprii 3700 
ca să le hie lor moşie ohabnică stătătoare în veac, lor şi feciorilor şi 
nepoţilor şi strănepoţilor câţi Dumnezeu îi va da. Din sălişie, din livezi şi 
din câmp, din apă şi din pădure şi de peste tot hotarul Turtăbiţa, fiind 
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bătrână ohabnică dreaptă a lor. Şi pentru mai dreapta credinţă ne vom 
iscăli mai jos ca să se creadză. 

Eu Balaci Bosanul vânzătorul, i brat moi vânzător Vuc. 

Septembrie, 30, 7119 (1611) 

Şi când s-au făcut acest zapis fost-au mulţi oameni, vecini, 
martori care mai jos ne vom iscăli anume: 

Eu Avram din Bârâiac, martor, eu Popa din Obârşie, martor şi 
Vâlcan din Nadanova, martor, eu Mogoş de acolo, martor, eu Gherghina 
sân Faură din Buseşti, martor, eu Nicola de acolo, martor, eu Calotă de 
acolo, martor. 

Şi-am scris eu Pârvul, logofăt din Nadanova cu zisa lor4  

Se poate observa din acest document, scris într-o limbă  
românească aproape corectă și fluentă, la  mai puțin de un veac de la 
atestarea primului document oficial Scrisoarea lui Neacşu din 
Câmpulung(1521).Doar câteva reminiscenţe slavone ( cuvintele: i, moi, 
brat, sân),    ne îndreptăţesc să considerăm că scrisul era cunoscut şi în 
ținutul  nostru,căci satul Busești, care acum face parte din comuna Izverna, 
este vecin cu Bala de Sus, sat component al comunei  noastre. Oricum 
scriitura se învăța fie la școală, fie utilizând dascăli particulari. Asemenea 
şcoli funcţionau în judeţul Mehedinţi încă de la sfârşitul secolului al XVIII-
lea însă mişcarea de renaştere a culturii şi a învăţământului românesc a 
apărut abia la începutul secolului al XIX-lea, după revoluţia lui Tudor 
Vladimirescu, când prin Regulamentul Organic, se consfinţea 
organizarea şi deschiderea şcolilor naţionale cu a statului cheltuială4. Cu 
toate că Eforia Şcoalelor hotărâse redeschiderea şcolilor naţionale în 
capitalele de judeţ încă din1831 (şi acest lucru se petrecuse la Cerneţ  
abia în anul următor, la 18 februarie 1832),la venirea sa în judeţul 
Mehedinţi, în anul 1836, Ion Maiorescu, tatăl criticului literar Titu Maiorescu, 
găsea şcoala din Cerneţ într-o stare jalnică, după cum mărturisea: Aflai 
şcoala asemenea unei case părăsite de ciumă, păreţii stricaţi, uşile fără 
zăvoruri, nici o fereastră cu geamuri.5 

Prin contribuţia unor dascăli de renume ca: Grigore Pleşoianu, Ion 
Brezoianu, Ion Maiorescu, D.C. Frumuşanu și alții învăţământul din 
Mehedinţi  face progrese rapide, situându-se la loc de frunte la nivelul ţării. 
În această perioadă premergătoare revoluției pașoptiste la Baia de Aramă 
exista un învăţământ particular realizat sub îndrumarea dascălului 
ardelean Ioan Şchiopu, care credem că a fost şi primul dascăl din 
acest târg: Prima şcoală particulară din Baia de Aramă este deschisă de 
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ardeleanul Ioan Şchiopu în anul 1830, dascăl care se pare că a avut un 
rol important în organizarea învăţământului şi în alte localităţi din nordul 
Olteniei.6 Cu acest dascăl a învăţat carte şi unul dintre Hârgoţi, aşa cum 
menţiona Jenică Spineanu, cel care a scris o cronică a acestei familii: 
Studiile şi le-a început la 7 ani, făcând 4 clase primare la Baia de Aramă, 
învăţând carte cu Ioan Şchiopu care fugise din Transilvania. După 
terminarea şcolii a fost trimis la Craiova unde a absolvit gimnaziul şi vorbea 
bine limba greacă şi citea literele slavone.7 

 

Aceste lucruri se petreceau în anii 1841-1845, deoarece I. A. Hergot 
s-a născut în anul 1834 şi dovedesc că, până în 1845, dascălul I. Şchiopu 
era încă la Baia de Aramă .De aici a ălecat la mănăstirea Horezu unde 
se afla un portret al său executat în frescă, în partea de sud a porţii de 
la intrare (datat 1852) ceea ce înseamnă că în acest an el se afla la 
Hurezi, mănăstirea ctitorită de  Constantin Basarab Brâncoveanu. 
Începutul învăţământului  public la sate se instituise   în toată Tara 
Românească în anul 1838.5 

Atunci din Plaiul Cloşani şi din Plasa Baia fuseseră trimişi în 
capitala de judeţ ,la Cerneţ, candidaţi de învăţători recrutaţi din 
rândurile copiilor de preoţi, ţârcovnici sau ţărani. Din lista acestor candidaţi 
împreună cu data începerii şcolii şi numărul copiilor şcolarizaţi întocmită de 
G. D. Iscru reproducem mai jos câteva localități vecine: 
 
1 .Padeşu Vasile Popa Semen I.XII 22 
2.Văeni Vintilă Stoican 10.XII 8 
3.0rzeşti Patru Popescu 12.XI 25 
4.Cloşani Ion Frănţăscu 1XII 22 
5.Mărişeşti Iacov Gogan 10.XII 8 
6.Cracul Muntelui Gheorghe Butar 3.XII 15 
7.Ponoarele Gavrilă Roescu 3.XII 12 
8.Proiteşti  3.XII 12 

 9.Săliştea Ion Gogan 2.XII 21 
10.Cernăvârju Constantin Partenie 2.XII 13 
11 Delanţu  2 XII 13 
12.Izverna Ion Dieconescu Z..-/V11 

  

14 

13.Nădanova Lupu Drăgan 15.XII 4 
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7 J Spineanu, Cronica familiei Hergot, p.18 



În acest tabel sunt trecute şi unele sate în dreptul cărora nu sunt 
indicate numele candidaților de învăţători, cum este satului Delanţu(sat 
dispărut), aflat aproape de Dâlma și Cerna-Vârf  Tabelul menționat 
cuprinde 25 de sate cu 22 de candidaţi de învăţători şi 300 de şcolari.  Din  
unitatea administrativă numită Plasa Baia am desprins  câteva sate aflate în 
jurul acestui târg numit Baia de Aramă: 
 

1.Negoeşti Ion sin Barbu Şelar 17.XI 28 
2.Apa Neagră  

 

17.XI 1
 3.Tarniţa  Ion Glogoveanul 10.XII 1
 4.Pistriţa  Gh. Miloşescu 5.XI 1
 5.Glogova  Mihăilă Mandreş 1.XII 90 

6.Cămuieşti  Pătru Ioan Vălceanu 4.XII 1
  7.Comăneşti Gh. popa Gheorghe    16.XI 23 

8.Bala de Jos Vasile I. Mândrea       1.XII 31 

Ultimele două localități menționate, Bala de jos și Comănești aparțin 
actualei comune Bala. În satul Bala de Jos  s-a deschis  școala pe data 
de 1 decembrie, cu candidatul Vasile I Mândrea și un număr mare de 
elevi(31) destul de mare raportat la celelalte sate, în afara localității 
Glogova unde erau 90 de elevi. Numele acesta, Mândrea nu l-am întâlnit 
în localitate, dar există numele Mândruț și Mandreș. Noi considerăm că 
este vorba tot de Mandreș, cum  se numea și învățătorul de la Glogova,  
un nume frecvent atât la Bala cât și la Vidimirești .și în alte sate din jur. 
Plasa Baia avea 62 de sate, 58 de candidaţi şi 1436 şcolari, dar cinci 
sate şi târgul Baia nu au nici o menţiune în dreptul numelui 
candidatului şi a numărului de şcolari8. Abia în anul 1863/1864 V. A. 
Urechia consemna existenţa unei şcoli săteşti la Baia de Aramă al 
cărei învăţător era Mih. Piciu. 8Această şcoală este amintită şi de Ion 
Ionescu de la Brad, cel care a bătut cu pasul satele mehedinţene şi a cărui 
operă rămâne o carte de referinţă pentru întregul judeţ Mehedinţi:  

Şcoala publică din Baia de Aramă  era în stare proastă. Vitele 
dorm într-însa. învăţătorul D. Mihalache Piciu este măcelar. Un preot  
seminarist pe lângă serviciul bisericii se ocupă şi cu învăţatul  copiilor în 
particular după obiceiul vechi de pe timpurile când, deşi nu erau şcoli 
publice, românii tot învăţau carte plătind dascălii şi preoţii bisericilor.9 

Menţiunea este importantă pentru că ea confirmă existenţa 
unui învăţământ anterior în acest târg. La începuturile învățământului 
comunitățile rurale se confruntau ,în mod  acut,  atât cu lipsa spațiului, cât 
și cu a personalului calificat, De fapt  și în târgul menționat cursurile nu se 
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desfăşurau într-o şcoală propriu-zisă, ci în casa de sfat, adică în localul 
unde funcționa și Primăria, aşa cum rezultă dintr-o sesizare a 
prefecturii: În comuna târg Baia de Aramă nu există casă de sfat, aflându-
se ocupată de şcoală şi învăţătorul nu permite a se ţine şedinţe precum le-
a fost obiceiul până acum. 

Este destul de  dificil de a clarifica aceste începuturi ale învăță 
mântului în comunitățile noastre rurale tocmai din lipsa documentelor. 
Lucrurile se mișcau   greoi, dar sigur în județul nostru deoarece în anul 
1837 Eforia Școalelor a ordonat înființarea în fiecare capitală de județ a 
unor comitete de inspecție formate din doi învățători dintre care unul avea 
datoria să controleze și să raporteze constatările făcute cu scopul de a 
îndrepta aceste lipsuri. În județul Mehedinți unul dintre acești oameni a fost 
Ion Brezoianu urmat de D C Frumușanu, primii revizori școlari ai județului. 
Închise în anul 1848 școlile și-au reluat activitatea în 1857 având revizori 
precum :Roșu Lazăr la Baia, Constantin Ruptureanu, învățătorul 
revoluționar, la Motru  ori Iancu Preșneanu, subrevizor în Plaiul Cloșani. 
Legea  asupra instrucțiunii din  decembrie 1864(A.I. Cuza) prevedea 
instituirea unui revizor școlar în fiecare județ și a mai multor subrevizori, 
după cerințe. Și celelalte  legi referitoare la învățământul primar din 
1893,1896 sau 1921 au menținut revizoratul școlar, transformat în 1939 în 
inspectorat școlar: 

„Dintre revizorii școlari ai județului Mehedinți menționăm pe 
Constantin Ruptureanu, revoluționar pașoptist, Grigore H Grandea, distins 
printr-o intensă  activitate literară, Dem Stănescu, autorul manualului 
școlar de geografie, Dem C Bungețianu, autor de manuale și alte scrieri 
literare, N D Spineanu, originar din Padeș, autorul mai multor scrieri între 
care „Dicționar geografic al județului Mehedinți”, București 1894, lucrare 
premiată de Academia Română, Gh I Gheață, G.M.Sprâncenatu, Mihail C 
Bănescu din Rudina și alții”10 Corpul revizoral l-a avut în frunte pe Virgil 
Presură,  Ștefan Pârligras, Titu Prunescu din Strehaia sau Ion Drăghicescu 
din Isverna. 

Începând cu reformele lui A I Cuza și  până la momentul declanșării 
primului război mondial școala a avut o sarcină dificilă de a învinge o serie 
de greutăți pentru a-l scoate pe țăran din întuneric și ignoranță11.În 
această perioadă județul Mehedinți cuprindea 170 de comune, 350 sate și 
133 de cătune în care funcționau 246 de școli dintre care 161 cu câte un 
singur post și celelalte cu două sau mai multe posturi .În aceste școli 
lucrau 353  învățători(279 bărbați și 56 femei),dar 48 de școli funcționau 
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11 Școala primară luptă în mod serios din anul 1864 în contra relelor care bântuie populațiunea rurală, 
însă ca să poată învinge ne trebuie trei factori principali și anume:10 învățători bine pregătiți, conștienti 
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încă în localurile primăriilor și în majoritatea școlilor curățenia se făcea cu 
ajutorul elevilor. În lipsa unor localuri proprii. În perioada premergătoare 
primului război mondial din cele 262 de școli primare 233 funcționau în 
localuri proprii,143 în stare bună,72 în stare mediocră,18 în stare rea și 29 
în case închiriate, necorespunzătoare pentru desfășurarea procesului 
didactic12: 

„Spre pildă în 1864/1865 nu mai găsim școala din Vidimirești, nici pe 
cea din Glogova sau pe cea din Zegaia. Avem în schimb altele noui: 
Bâcleș, Imoasa, Hinova, Runcșoru, Crainici etc. Faptul acesta dovedește 
cât de nestatornice erau aceste școli. Învățământul primar la sate șovăia 
încă. Ba într-un rând de la 1864 la 1867 nu mai găsim în județ decât107 
școli, adică cu 30 mai puțin decât cu trei ani  mai înainte.”13 

 Cu toate aceste dificultăți se poate observa că numărul școlilor  a 
fost  în creștere ca și numărul posturilor de învățători(de la  366 în 1916 la 
930 în 1941).În 1914  în județul nostru existau 246 de localuri dintre care 
44 se aflau într-o stare proastă, dar după Războiul de Întregire a Neamului  
a reînceput o intensă campanie de construire a unor noi localuri de școli, 
deziderat realizat abia după al doilea război mondial, în perioada 
comunistă.  

În această perioadă, pentru mulți dintre noi de tristă amintire, trebuie 
să recunoaștem că s-au ridicat multe școli  cu  truda și contribuția efectivă 
a sătenilor și s-au făcut sacrificii mari pentru promovarea  învățăturii de 
carte. S-au ridicat școli până și în anumite cătune precum Capul Dealului. 
Școala s-a bucurat de un binemeritat prestigiu și acum, la trei decenii de la 
Revoluție școlite se închid și au rămas în părăsire la : Vidimirești, Brateș, 
Brativoiești, Sărdănești ,Runcșor .(cinci școli numai în comuna Bala)  

.În   satele care aparțin  actualmente comunei Bala ne confruntăm cu  
o scădere dramatică a populației datorată exodului tinerilor, dar și cu o 
lipsă de interes pentru conservarea materialelor și documentelor ca și cum 
cineva ar avea interesul să șteargă  cât mai repede aceste urme ale 
evoluției școlilor noastre. 
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Școala din Bala de Jos 

În Bala de Jos şcoala s-a 
deschis la 1 decembrie 1838 cu 31 
de elevi, avându-l drept candidat de 
învăţător pe Vasile popa Ion 
Mandrea. După aceea s-a redeschis 
pe vremea lui AI Cuza  între anii 
1863-1867 fiind menționat 
învățătorul Gh. Mandreş. În timpul 
reformei lui Cuza s-a înfiinţat  și al 
doilea post pe care funcţiona Petre 
Iovescu.  Cu timpul școala  a intrat 
într-o stare avansată de degradare şi  
a fost închisă, redeschizându-se 
abia după refacerea localului în 1886. În ea au slujit mai mulţi învăţători: N. 
Popescu, Gh. Pătruţescu şi Tudor Constantinescu. Noul local al şcolii cu 
două săli de clasă, după planul Casei Şcoalelor,  a fost ridicat  în 1924.Din 
arhiva școlii din Bala nu se mai păstrează nimic. Nici la  Arhivele Statului 
din Drobeta Turnu Severin nu am găsit decât un  singur catalog din anul 
1890 pe care scria :„Catalogu Școalei Comunei Bala de josu pe anul 1890-
1891, cu începere la 15 octombrie 1890. Invețetor I. Constantinescu”.Am 
notat numărul elevilor înscriși în fiecare clasă. În clasa I erau înscriși 
următorii :Mandreșu Gheorghe, Chițimia Dumitru,Chițimia Gr Ion, 
Grigorescu Petre, Gheorghe Zamfiru. 

În clasa a doua erau înscriși: Bârlanu Mihail,Gârghescu Gheorghe, 
Geană Gheorghe,Petculescu Gheorghe, Sanislav Gheorghe,Iovescu Barbu, 
Petculescu Ghiță, Dragotă Pătru, Mandreș Gh Mihail, Gruescu Ion 
Constantin. 

Clasa a treia cuprindea elevii: Vâjaică Părtu, Geană Mihail, Șotea V 
Ion,Ulmet Constantin,, Șotea Gh. Ion, Mandreș V Gheorghe, Boghici 
Nicolae Mihail ,Bârlan Costache Grigore. 

În clasa a IV-a erau înscriși doar patru elevi: Cosmulescu Iorgu, 
Ulmet Grigore, Brebu Nicolae și Drăcea Gheorghe .Zece ani mai târziu la 
școală erau înscriși un număr de 52 de elevi pentru că funcționa și clasa a 
V-a cu următorii elevi :Vlădulescu Alexandru,Petculescu Gheorghe, 
Petculescu Ion, Ștefănescu Gheorghe,Popescu Zamfiru, Chițimia 
Petru,Gârghescu Ion și Miloșescu Ion. În anul 1899- 1900 la Bala de Jos 
erau 5 clase. În clasa a V-a erau înscriși: Vlădulescu Alexandru, Petculescu 
Gheorghe, Petculescu Ion, Ștefănescu. În clasa a IVa erau înscriși: 
Popescu Zamfiru,Chițimia Petru, Gârghescu Ion, Miloșescu Constantin. 
Clasa a III a : Mandreș Nicolae,Giurescu Nicolae, Șotea Solomon, 

 

Școala din Bala de Jos 



Petculescu Ioan ,Anghel Gligore, Brebu Constantin,Iovescu I Mihail, Blidaru 
Dumitru. 

Clasa a IIa:Lungulescu Constantin, Geană Mihail, Morjan Constantin, 
Ștefănescu Dumitru,Șotia Gheorghe,Gârghesci Ion, Vâhaică Alexandru, 
Sârbulescu Victor, Bobicu Dumitru, Bădârcă Ion  

Clasa I: Gârghescu Andrei,Iovescu Haralambie,Blidaru Gheorghe, 
Gârgă Ion, Anghelu Petru, Anghel Nicolae, Chițimia Constantin, Gârgă 
Gheorghe, Gârgă Vasile,Piciu Mihail, Semenescu Pătru, Bădârcă 
Constantin, Bădârcă Nicolae, Chițimia  Alexandru, Vlădău Dumitru, 
Petculescu Ion, Geană Grigore, Gârghescu Gheorghe,Glăvan Ion, Mandreș 
Ion. 

N-am fost mai norocoși  nici cercetând  documentele Revizoratului 
școlar unde am găsit doar un proces verbal din 21 ianuarie 1927 în care se 
consemna  faptul că școala avea două posturi. Calitatea de director era 
deținută de Miloșescu Constantin care avea clasele I-II, iar preotul 
Constantin Geană conducea clasele II,III, V ,cu un număr total de 32 de 
elevi. 

In anul școlar 1949/1950 învățător era  tot cineva cu numele 
Constantinescu  la clasele I-III,cu un număr de 32 de elevi, iar în 1953/54 la 
clasele II-IV funcționa învățătorul Drăghici Mihai, cu 35 de elevi. Alt 
învățător a fost Iorgu Vâjaică. El făcea cu toate clasele grupate în două săli 
diferite. Vecina mea Șerban Ruxanda, în vârstă  de 75 de ani    mi-a spus 
că a făcut primele patru clase la Bala de Jos cu acest învățător care lucra 
cu clasele I-III. În timp ce ea era în clasa a III-a Gheorghe Bădârcă, alt 
vecin era în clasa I . În mod surprinzător, deși între ei era doar o diferență 
de 2 ani ea a făcut clasele gimnaziale la Rudina și povestea cum urca în 
fiecare dimineață Dealul Bereștilor, iar Gheorghe Bîdârcă a făcut și clasele 
gimnaziale tot la Bala, căci școala era chiar în fața casei mele unde-i acum 
Căminul Cultural: „Școala era unde-i căminul acu, o clădire mare din lemn, 
cu două săli de clasă, o cămăruță care servea drept cancelarie și un 
antreu. Celelalte clase le-am făcut la Rudina, ne sculam dimineața și o 
luam peste deal. Veneau Nelu Nimară, Nicu Giurescu și alți băieți din 
Giurești și mergeam în fiecare zi la Rudina unde am terminat 7 clase. Țin 
minte c-o aveam ca directoare pe Janeta Totir, iar dintre profesori pe 
Giurea Mircea de matematică, la istorie pe  Sârbulescu Constantin, la 
biologie pe Cerbulescu Iulian și pe Augustina Totir, nepoata directoarei. 
Odată, când eram prin clasa a VII-a ne-am oprit pe la conacul lu tata de la 
Sudoame și am făcut acolo de mâncare ,am petrecut de minune și pe 
urmă, când a aflat tata ,am luat bătaie la meserie.”14 

                                                           
14 Informație culeasă de la Șerban Ruxandra, de 75 de ani din Bala de Jos 



În anul 1952 la Școala din 
Bala erau înscriși un număr de 63 
de elevi  și în acea perioadă a 
studiat la Bala, în prima promoție 
,Bădârcă Gheorghe, care ne-a 
mărturisit: 

„Erau două săli de clasă, o 
cancelarie micuță și un hol, iar 
căminul era în prelungire  pentru 
că atunci  când a venit  promoția 
următoare am trecut și în sala de 
Cămin. Veneau copii mulți din 
satele :Bala de Sus, Brateș 
Iupca, Giurești, Cârșu. În promoția  de după noi  se făcuseră două clase: 
A și B. Clasa a V-a am început-o cu Sibinescu Constantin și cu Ticuș 
Marcela, apoi au venit Titu Bărbuceanu din Glogova, Maria Scânteie din 
Racoți, Cupă Olimpia tot din Gorj și alții. Director era domnul Alexandru 
Răduică, un om exigent care ne bătea de mama focului. Dintre colegi mi-i 
amintesc pe :Geană Ion, Videscu Constantin, Gârghescu Ion, Iovescu 
Nicolae, Blidaru Silvia, Giurescu Maria,. Scurtu Eugenia, Totir Margareta. 
Înainte vreme gimnaziu se făcea la Rudina, iar  socru-meu, Lisandru 
Mandreș povestea că a făcut școala la Ohaba. Primar pe vremea aia era 
unul Simion Oprescu și pe urmă a venit Cleciu.”15 Acum la școală lucrau: 
Bărbuceanu Titu,Gurgu Olimpia(comandant de pionieri)Scânteie Maria și 
Vulpescu Ana.  Începuturile școlii generale din Bala de Jos sunt legate de 
numele lu Alexandru Răduica cu care am stat de vorbă și mi-a spus:„ Eu 
m-am căsătorit în 1952 și am venit la soție la Bala de Sus. La Bala de Jos 
era învățător Iorgu Vâjaică. Acesta avusese niște probleme cu legionarii și 
în 1959 m- numise pe mine director. Țin minte că școala avea două 
încăperi și i-am făcut atunci patru, transformând-o în Școală de 7 ani. Am 
făcut raport pentru înființare și m-a ajutat Cleciu care era atunci primar. Am 
adunat vreo 40 de elevi în clasa a V-a. Ca dascăli ai venit Gici Ivan, 
Bărbuceanu și Fleancu din Florești. Atunci eu am trecut la clasele V-VII și 
predam geografia.Am stat acolo până în 1970,când am plecat la Bala de 
Sus. Am prins perioada cea mai grea când s-a construit școala nouă. 
Construcția s-a început prin 1960 și a durat până în 1964. Colegul meu 
,Voicu era șeful Secției pe regiunea Craiova și m-a ajutat. Am luat terenul 
cu japca de la Iorgu Mandreș, Chițimia Grigore, Geană Mișu și Semen 
Victor. Atunci nu te puteai opune, mai ales când era vorba să faci un lucru 
bun pentru comunitate. La început au fost șase săli,iar pe urmă s-a 
adăugat partea din față cu etaj. În anul 1964 am fost inspector la raion, iar 
în 1965 am revenit ca director la Bala de Jos. Atunci veniseră profesori 
                                                           
15 Informație culeasă de la Bădârcă Gheorghe de 72 de ani din Bala de Jos 

 

Locul unde a fost vechea școală 



tineri:Ion Gurgu, Olimpia Cupă, Maria Mogoșanu, Maria Giurcău și alții 
necalificați .Când a fost școala la vale, unde stați dumneavoastră făceam 
în două schimburi: dimineața clasele I-IV și după masă V-VII.Primăria era 
unde-i dispensarul, era și Primărie și cooperativă de consum. Prin 1947-
1949 a fost și judecătorie. Prin 1970făceam și cursuri de alfabetizare, de 
două ori pe săptămână ”16   

Consultând Registrul de inspecții am aflat că în anul 1960 învățător 
la Bala de Jos era Fleancu Petre care era inspectat pentru examenul de 
definitivare în învătământ. În același an era menționat și Alexandru 
Răduica specificându-se faptul că s-a realizat un cerc de citit și se luptă 
pentru realiazarea unei întovărășiri agricole: 

„Ca rezultat al muncii lui  și a altora din  satul Bala s-a reușit a lua 
ființă o întovărășire agricolă care an de an urmează să se întărească și să 
se consolideze, să-și sporească fondul de bază.”17    

În anul 1961 la școală funcționau Ivan Gheorghe și Bărbuceanu 
Valeriu  cu un total de 45 de elevi. Situația școlarizării elevilor era 
prezentată de o echipă de inspectori din care făceau parte: Popescu 
Gheorghe, Dogaru Nicolae și Ionescu Nicolae : I(12), II(11), III(8), IV(16), 
V(43),VI(51),VII(37) . Numărul mare al elevilor din clasele gimnaziale arată 
că aici veneau și elevi din satele vecine. Inspectorii trasează sarcini 
precise referitoare la lotul școlar  și terenul de sport, menționîndu-se: 

„Biblioteca școlii satisface nevoile actuale având peste 500 de 
volume. Trasez sarcină tov. Bărbuceanu Titu ca în termen de trei zile să 
pună geamurile sparte”.18  În anul 1967 școala era condusă de Răduica 
Alexandru, acum vine Maria Giurcă de la Glogova pe catedra de franceză 
și lucrează ca stagiar 
profesori ca Șișu 
Vasile (istorie) și 
Suitariu Ion 
(geografie). În anul 
1972 era inspectată 
pentru obținerea 
definitivării în 
învățământ Pogonici 
Ștefania, absolventă a 
Facultății de istorie din 
Cluj în anul 1966 
,viitoarea directoare 
Vințan  care a condus  cu bune rezultate destinele școlii. În anul 1970 
                                                           
16 Informație de la Răduică Alexandru, învățător în vârstă de 80 de ani 
17 Proces verbal din 3 iunie 1960, în ,Registrul de inspecții”, p. 12 
18 Ibidem, p 27 

 

Elevii școlii la serbare, cu doamna director 



profesorul Gurgu ion își susține inspecțoa de definitivare, iar în anul 1972  
se înființează treapta de liceu(10 clase). În această perioadă a 
comunismului plenar  se construiește o școală nouă cu etaj în speranța că 
la Bala se va înființa liceu.În anul 1975 ,un inspector foarte exigent care 
devenise spaima profesorilor consemna faptul că ,deși biblioteca din 
comună are 2000 de vulume și 
biblioteca școlii oeste 500 și 
există în localitate trei profesori 
de română” activitatea cu 
clasele este slabă și se rezumă 
doar la împrumuturi sporadice 
de cărți fără rezonanță și 
eficiență în conștiința elevilor.”19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aici, pe timpul 
comuniștilor, când la 
conducerea comunei se afla 
Constantin Cleciu, s-a ridicat un 
nou şi impunător local în care   
funcționau  în condiții  mai bune 
toate clasele și se înființase și un atelier de tâmplărie „în care se lucrau 
obiecte utile pentru școală de un maistru inimos și elevi interesați și fetele 
lucrează seturi de fețe de masă, cusături decorative și piese de 
îmbrăcăminte acoperind programa școlară”20.  

Alt inspector exigent Nicolae Calomfirescu ș în anul 1976 își 
manifesta nemulțumirile pentru rutina muncii de profesor.21 

În 1978  se susține inspecția pentru definitivare pentru Podeanu 
Maria, căsătorită Alexandru Trotea Maria, care va conduce  o bună 
perioadă această școală. În 1976 efectivele de elevi 
erau:I(19),II(16),III(15),IV((16);VA(24);VB(24)VI(34),VII(25);VII(37).Se poate 
observa existența claselor paralele și a numărului mare de elevi. Care se 
menține până prin 1984/1985 cât timp au existat 10 clase. În anul 1980   se 
susține inspecția pentru obținerea gr, II a doamnei Iovescu Șotea Maria , 
născută Scurtu care va rămâne la această școală până la pensionare. . 
Profesorul Stelian Spahiu care era și comandant de unitate cu funcția de 
director adjunct avea inspecția de definitivare în anul 1981. 

 

                                                           
19 Proces-verbal ,din 22 ianuarie 1975, p. 99 
20 Idem 
21 Am constatat o activitate desfășurată sub semnul improvizației, fără obiective clare, o muncă rutinieră 
care nu poate obține rezultate pozitive.”Proces- verbal, 26 octombrie 1976 

 

Elevi sărbătorind ”Ziua Educației” 



 Între  anii școlari 1968-1974  la Școala din Bala funcționau clase l -
X iar între 1 septembrie 1982 
și  și 31 august 1991 școala 
funcționa cu treaptă de liceu. 
La catedra de agricultură 
funcționa Mureșan Elisabeta 
care a fost o perioadă și 
director. Dumneaei se îngrijea 
de un lot de 25 de ari și avea 
o răsadnită bine întreținută. 
Doamna profesor Mureșan 
Elisabeta ți-a susținut lucrarea 
de grad cu tema:Cercetări 
asupra planteor folositoare din 
localitatea Bala” 

Dintre profesorii care au funcționat la școală menționăm familiile 
Spahiu și Gurgu. Familia Spahiu a venit din județul vecin Gorj Stelian 
Spahiu fiind născut la Câlcești în aceeași localitate cu preotul Muja. A 
lucrat la școlla de la șovarna doi ani, în perioada 1978-1980, la școala din 
bala de jos timp de 10 ani(1980-1990)și cea mai lungă perioadă(1990-
2013)la Școala din Crainici. A ocupat funcțiile de  director adjunct și 
președinte al organizației Pionierilor pe comună. Profesor cu har și 
rezultate deosebite la disciplina matematică pe care a predat-o de-a 
lungul carierei didactice, profesorul Stelian Spahiu a fost în același timp și 
un bun manager reușind să organizeze la Complexul balnear Bala în 
două serii de câte o sută de elevi o tabără în cadrul Forului județean al 
pionierilor. Prezență activă în viața politică a comunei profesorul Spahiu a 
rămas o prezență vie și colorată la nivelul colectivității, un om vertical care 
nu s-a înclinat în fața nimănui având curajul de a și susține punctul de 
vedere. L-am rugat să întocmească un CV în care s-o includă și pe 
doamna Lucreția, o profesoară de română de excepție , pe care colegul 
nostru, inspectorul Constantin Stana o elogia într-un proces verbal  
realizat în urma unei inspecții  și a scris doar două rânduri în care  preciza 
doar perioada în care a funcționat:„1 septembrie 1972-1 septembrie 2008 
la școlile Bala, Rudina și Negoiești (4 ani).Într-o seară l-am invitat 
împreună cu fostul inspector școlar, Mircea Samfirescu, foarte bun 
cunoscător al zonei pentru că mama dumnealui , Ana, era fiica preotului 
Giurescu din  cătunul cu același nume. Domnul Spahiu Stelian ne-a 
delectat prin radiografia precisă, realizată cu elemente pline de umor 
referitoare la activitatea școlilor din Bala și Crainici pe care le cunoștea 
din interior pentru că lucrase ani de zile acolo. Domnul profesor  a 
rememorat primii săi ani petrecuți la Bala și a realizat, sub forma unei 
sinteze, o prezentare a epocii comuniste :„Când am venit la Bala  nu era 

 

Tradiții populare (Șezătoarea) 



nici măcar curent electric și 
șoseaua era doar pietruită și plină 
de praf. Abia după ce s-a construit 
Complexul balnear lucrurile s-au 
mai schimbat. În 1975 am văzut  la 
intrarea în Căminul Cultural , pe o 
masă de biliard, macheta viitoarei 
stațiuni balneare și am rămas ca 
stupefiat. Era un mic oraș cu 
blocuri, magazine, stadion, 
ștranduri termale, patru complexe 
balneare dintre care doar primul, 
cel construit în anul 1977, a fost 
dat în folosință, al doilea trebuia să 
fie  al exploatării miniere Motru, al treilea al Uniunii sindicatelor și al 
patrulea, al Casei naționale de pensii, cu o capacitate totală de o mie de 
pacienți pe serie. Proiectul prevedea demolarea tuturor caselor de la 
ștranduri până la drumul spre Rudina.  Țin minte că apa râului trebuia 
canalizată și era  prevăzută în proiect o șosea paralelă cu prima, cu 
blocuri  pe ambele părți, iar la intersecția cu Rudina, acolo pe unde trece 
drumul județean, era proiectată casa de Cultură. Acest lucru m-a  și 
determinat să rămân la Bala, dar din păcate prea puține s-au realizat din 
acest proiect(cam un sfert), căci în anul 1981 s-au sistat toate 
investițiile”22. Cealaltă familie de dascăli din comună care au rămas 
oameni ai locului, a fost familia Gurgu. Ion Gurgu s-a născut pe data de 
14 martie 1945 la Bala de Jos. A absolvit Facultatea de matematică și a 
lucrat ca profesor de matematică între anii 1962-2009 la școlile din Bala și 
Crainici(47 de ani). În această perioadă a participat la toate concursurile 
și olimpiadele școlare stimulând interesul și dragostea pentru matematică. 
Dintre elevii care s-au afirmat la aceste concursuri menționăm pe: Giurgi 
Ion, Scurtu Maria, Țăpârdea Elena, Giura Nicolae, Brebu Ion, Gădău Ilie,  
și alții. În perioada 1968-73 a fost director adjunct al școlii, iar între 1976-
1980 a fost director al Căminului cultural, contribuind la promovarea 
tradițiilor locale(formația de teatru, brigada artistică, formația de dans 
tematic„ La seceriș” condusă de Iovescu Șotea Maria). Între anii 1990- 
1993 a fost director coordonator al școlilor din comuna Bala. 

Soția domnului Gurgu, Olimpia Cupă s-a născut la 16 august 1938 
în satul Racoți, comuna Godinești. A studiat la I.P 3 Timișoara Facultatea 
de Filologie, secția română-rusă și a susținut lucrarea  de grad cu tema„ 
Monografia  și culegeri de folclor din Bala”. În acea perioadă doamna 
profesor a pus bazele unui cerc de folclor, remarcat  de redactorii ziarului 
„Viitorul”  printr-un articol intitulat „Micii folcloriști de la Bala”. Cercul „Micii 
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Meci pe noua bază sportivă 



folcloriști” aduna creațiile populare sub coordonarea doamnei profesor 
care fost o perioadă de 2 ani comandant de unitate de pionieri cu funcția 
de director adjunct(1966-1968).Ca profesor diriginte a avut o carieră 
didactică de 38 de ani, timp în care a crescut și a educat patru copii: 
Gurgu Corina, absolventă a Facultății de Științe Economice a Universității 
din Craiova, Gurgu Viorel, aceeași facultate, Gurgu Vlăduț Lorena, 
absolventă a Facultății de Teologie a Universității din Craiova,  în prezent 
profesoară pe catedra de religie din comuna Bala, Gurgu Ionel absolvent 
al Facultății de Geografie a Universității din Craiova, acum profesor   la 
Șovarna. Doamna profesor Gurgu Olimpia s-a stins din viață pe data de 2 
mai 2014. Pe timpul carierei a fost un profesor  care a colaborat  la 
întocmirea Dicționarului de toponime. Doamna profesor a fost  nu doar o 
iubitoare de folclor, ci și  o  valoroasă interpretă de muzică populară  
participând la numeroase spectacole  susținute   în localitate, în comunele  
vecine precum și la  Festivalul „Cântarea României”. 

În momentul realizării acestei inspecții directorul Școlii 
coordonatoare era doamna Podeanu Maria. Școala din Bala avea în acel 
moment următoarele cabinete: matematică, română, biologie și geografie 
și două laboratoare :chimie și 
informatică. În afară de aceste 
cabinete și laboratoare mai 
existau patru clase. În 
subordonarea acestei școli se 
află- alte trei școli generale: 
Dâlma, Rudina și Crainici. La 
școală au funcționat de-a lungul 
vremii o serie de profesori care și-
au făcut datoria și au obținut 
performanțe deosebite trebuie 
menționate familiile de profesori 
Gurgu și  Spahiu care s-au 
pensionat din munca didactică 
predând materiile de bază, româna și matematică. Școala din Bala avea  
în acel an(2005) un număr de 94 de elevi după cum  se poate observa pe 
clase:I(9),II(13),III(8),IV(4),V(15),VI(27),VII(26)VIII(26.) 

La școala din Dâlma erau  patru săli de clasă, un laborator și un 
cabinet cu un număr total de 43 elevi repartizați pe clase astfel: I(5), II(3), 
III(6), IV(6), V(5), VI(6), VII(4), VIII(5). 

Școala din Crainici dispunea de următoarele efective: I(3), II(3), 
III(4), IV(4), V(20), VI(14), VII(12), VIII(13), iar la Rudina efectivele   erau: 
I(6), II(8), III(9), IV(10), V(10), VI(17), VII(17), VIII(5). 

 

Spectacol de ziua femeii 



Pe lângă aceste patru școli generale în comună mai funcționau 8 
școli cu ciclul primar (clasele I-IV) în satele: Bala de Sus(38 elevi), Brateș 
(8 elevi), Sărdănești(28), Comănești(15), Brativoiești(8), Vidimirești(8), 
Runcșor(8).  În total în ciclul primar din comună erau cuprinși 129 de 
elevi, iar în ciclul gimnazial 217 elevi. Preșcolarii erau cuprinși in 
următoarele grădinițe: Bala (22 preșcolari), Bala de Sus(19 preșcolari), 
Crainici(11), Sărdănești(20), Comănești(16), Rudina(18), Dâlma(14), în 
total 121 de preșcolari. În perioada menționată  școlile cuprindeau un 
număr  de 71 de angajat (51 personal didactic și 19 nedidactic). La rândul 
său personalul didactic cuprindea 48 de profesori titulari, 3 suplinitori, 10 
debutanți, 13 profesori cu gradul didactic I, 6 cu gradul II și 22  de 
profesori cu gradul definitiv(definitivat) .În învățământul primar erau 
următoarele cadre: Iovescu Șotea Maria, Fleancu Rozica(Bala de Jos), 
Frenț Anișoara, Scurtu Niculina (Bala de Sus), Lotorosanu Angela 
(Dâlma), Giura Lețiția Paraschiva (Rudina), Vișan Ionela (Brativoiești), 
Izămsescu Mioara (Iupca) ,Creiniceanu Dorina (Crainici), Nae Valentina 
(Comănești), Bolbotină Diana 
(Sărdănești), Frenț Domnica 
(Rudina). 

În anul 1986 la Bala au 
venit soții Gujman Maria (rusă) și 
Gujman Constantin (rusă- 
franceză) 

Dintre elevii   la realizarea 
cărora a contribuit întregul 
colectiv de cadre didactice al 
școlii, domnul profesor Gurgu Ion 
i-a menționat pe: Bârlan Gr. 
Gheorghe (inginer topografic), 
Bădârcă Constantin (inginer electrotehnică). Chițimia Constantin (inginer 
electrotehnic), Boța Gheorghe, (colonel, specialist în construcții), Ivașcu 
Ion (inginer silvic), Gurgu Constantin (inginer minier), Giurescu Constantin 
(inginer minier). Crișan Dumitru(inginer chimist),Sibinescu Gabriel(inginer 
mecanic), Scurtu Ion(inginer (inginer minier), Bîdârcă Victor(inginer 
minier), frații Chițimia Victor (Iupca) ingineri electrotehniști, Iovescu Șotea 
Marian(inginer electrician), Urdariu Alina(inginer automatizări), Boța 
Domnica (profesor de matematică), Gurgu Viorel (profesor, economist), 
Giurgi Ilona(profesor de fizică-chimie), Mandreș Emanoil(Mănelu), 
economist, Gurgu Diaconescu Corina (economist), Boța Mariana 
(economist), Popescu Adina (economist), frații Gurgi Răzvan și Cosmin 
(economiști), Scurtu Șotea Nicolae (economist), Pană Gh Nicolae (inginer 
electronist), Geană Gr Marius (inginer auto), Pană Eleodor (economist), 
Giurgi Mihai(economist), Spahiu Daniel (economist). 

 

Elevii în drumeție 



 Școala din Bala a format de-a 
lungul vremii, pe lângă ingineri, o gamă 
variată de specialiști din generații 
diferite, care fac cinste  comunei, mulți 
fiind răspândiți nu numai în județ, ci  în  
țara întreaga. Merită să menționăm 
măcar numele unor învățători, institutori, 
asistenți medicali, medici și alte categorii 
de specialiști  care s-au format de-a 
lungul vremii trecând pragul  acestei 
școli pentru că ei reprezintă rodul  muncii 
colectivelor de cadre  didactice care s-au 
succedat în timp. Și cum este aproape 
imposibil să  mai poți reconstitui cu 
fidelitate acest aport de spiritualitate care 
ar trebui să facă singur obiectul unei 
cercetări, ne mulțumim să subliniem doar 
câteva nume de intelectuali   ai zilelor 
noastre: Scurtu Niculina (învățătoare), Iovescu Șotea Maria (învățătoare), 
Vâjaică Constantin (institutor), Trancă Gh. Nicolae (institutor),  Jianu 
Nicolae (institutor), Chițimia Aneta (învățătoare), Giurescu Rozica 
(învățătoare), Vancea Maria (institutor), Scurtu Paula, învățătoare, Spahiu 
Mirela, învățătoare inițial și apoi profesor, Avramovici Lavinia Radița, 
învățătoare, profesor de Limba și literatura română, Gurgu C Alexandra, 
profesor de chimie, Gurgu Minodora, profesor de biologie, Gurgu Ionel, 
profesor de geografie, Gurgu Vlăduț Lorena, profesor de religie, Plăvițu 
Ion(inginer agronom),Miloșescu Vali(inginer horticol), Șerban 
Laura(asistent medical),Ivan Eleodor, Fleancu Tania,(medic).Lor li se 
adaugă: Rodica Pop (funcționar SRI), Plăvițu Eugenia,Lizeta 
Ohima(Bârlan)(economist), Sonia Giurescu(jurist)Iovescu  Solomon, Giura 
Nicolae, Nelu Chițimia (asistenti medicali) și mulți alții. 

Acest colectiv valoros de cadre didactice a suferit permanente 
prefaceri și infuzii de tinerețe.  El a fost condus de-a lungul anilor de 
directori inimoși precum :Cerbulescu Iulian, Ștefania Vințan, Trotea 
Alexandru Maria cu bune rezultate, când la Bala funcționa și treapta I de 
liceu. Mai recent , după Revoluție  a condus școala cu aceleași rezultate 
bune, domnul profesor de matematică  Pasat Daniel. Din păcate n-am 
reușit să inventariem toate realizările pe care dumnealui le-a avut în 
această perioadă, dar nu au fost puține. Între timp la școală au venit și 
alte cadre valoroase precum profesorul Busuioc Marian sau Dumitru 
Prundeanu profesorul de geografie  care și-a susținut inspecția pentru  
obținerea gradului I cu lucrarea:„Comuna Bala, studiu de geografie 

 

Micii pompieri 



umană”, avându-l drept coordonator pe George Erdeli, autorul unei lucrări 
ce referință despre județul Mehedinți.23 Concluzia comisiei a fost: 

„Lucrarea se impune prin datele originale, analizele exemplare ale 
tuturor compartimentelor în care sistemul se impune prin structură și 
evoluție”24 

Din anul 2016 la conducerea școlii în locul domnului director Pasat 
Daniel a venit doamna Rodica Radu din Orșova până în toamna anului 
2018. Acum se află iarăși în fruntea școlii un om al locului pe doamna 
profesor de Limba și literatura română Avramovici Lavinia Radinca. 
Dumneaei a preluat conducerea școlii într-un moment foarte dificil , când 
numărul elevilor a scăzut mod dramatic și  s-a desființat școala din 
Rudina, iar cele din Crainici și Dâlma  merg cu pași repezi spre 
desființare. Actualmente la școala din Crainici funcționează următoarele 
cadre didactice :Vlăduț Lorena,Dragotă Ilie, Dragotă Elisabeta, Blendea 
Constantin și la școala din Dâlma: Diaconescu 
Monica(educatoare),Dobrescu Augustina(învățătoare) și profesorii: 
Paulescu Irina, Jujan Ionel și Trașcă Narcisa. 

Și la școala  de centru  numărul elevilor a scăzut vizibil deoarece 
tinerii sunt într-un permanent exod spre străinătate. La școala din Bala ma 
există in acest am există următoarele cadre didactice: Vâjaică 
Ecaterina(educatoare), Fleancu Rozica și Vișan Ionela(învățătoare) și 
profesorii: Busuioc Marinică, Chițimia C. Simona,  Pasat Daniel, Pasat 
Mariana, Prundeanu Dumitru, Popescu Magdalena Claudia. Secretarul 
școlilor este sala Lucia. 

Colectivul de cadre didactice de la școala din Bala este condus de 
tânăra și inimoasa directoare, pe care am văzut-o de nenumărate ori 
organizând  activități artistice pentru cinstirea unor evenimente 
importante. Am deplina convingere că în acest an al centenarului 
(2018/2019) colectivul de cadre didactice  în componența menționată 
încearcă să se plieze pe sarcini concrete și, printr-o colaborare mai 
strânsă cu autoritățile locale  cu siguranță că se pot obține rezultate  mai 
bune ca în anii precedenți. Condițiile sunt incomparabile cu cele din 
trecut. Încă de anul trecut țn prelungirea școlii s-a construit o grădiniță 
nouă  prin fonduri europene care urmează a fi dată în folosință.  

Grădinița face parte din Proiectul de modernizomunei, construcția a 
început în anul 2017 și în prezent este aproape finalizată, suprafața 
construită este de 250m2 și cuprinde un spațiu interior format din: hol, 
vestibul intrare copii, vestiar, grup sanitar, oficiu, cabinet medical, izolator, 
sală de activități, centrală termică. Spațiul exterior este un spațiu specific 
                                                           
23 G Erdeli, Podișul Mehedinți, geografie umană, Ed Metropol 1997 
24 Proces verbal din 18 03 2011,p. 134 



de joacă pentru copii. Privind grădinița și condițiile în care se învață în 
școala actuală mă gândeam la primul local al școlii care se afla chiar fața 
casei noastre, unde este construit acum Căminul Cultural. E o diferență 
uriașă între cele două tipuri de școli, ca de la pământ la cer, cum se 
spune în limbaj popular. Acum s-a construit și o bază sportivă și un Cămin 
cultural unde se pot desfășura activitățile, dar a început să se împuțineze 
tocmai materia primă:copiii și fără ei viitorul arată sumbru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grădinița din Bala de Jos 



Școala din Bala de  Sus  

A ceastă școală a  luat 
ființă încă de la începuturile 
învățământului în   această 
zonă ,deschizându-și porțile 
la 10 noiembrie1838, cu  un 
număr de 25 școlari, având 
drept candidat de învățător  
pe Gruia Zegoicea. 

Pentru o lungă 
perioadă  de timp, ulterioară 
acestui moment, școala nu 
apare nici în documentele 
fondurilor școlare, nici in alte  
documente administrative. 
Documentele  aflate astăzi în 
păstrarea  Arhivelor Statului   sunt formate în exclusivitate din registre 
matricole, cataloage și registre   de prezența cadrelor didactice, o repun 
în circuit începând cu anul 1898-1899. În această etapă, școala funcționa 
cu clasele I-IV, având înscriși 44 de elevi. Statutul său era de școală 
rurală de băieți, iar ulterior, școala a devenit mixtă. Urmărind efectivele 
putem constata că populația școlară a crescut sensibil ajungând ca la 
sfârșitul primului deceniu din  secolul XIX-lea să se dubleze. Atunci școala 
funcționa într-un local închiriat, apreciat ca bun de organele de inspecție. 
Localul avea o capacitate de 60-80 locuri  și tot acolo  se afla   casa 
învățătorului, după cum ne-au relatat oamenii din sat. În anul 1901/1902 
învățător era Grigore Drăgulescu și la Bala de Sus lucra cu V clase și 
avea înscriși următorii elevi: Sârbu Solomon, Sibinescu Solomon și Țârlea 
Claudiu. În clasa a IV-a erau 5 elevi, clasa a III-a 10, clasa a II a-5 și clasa 
I 23 de elevi, în total 46 de elevi. 

În spațiile existente, pe lângă copiii din Bala de Sus, aici învățau și 
cei din satul învecinat Brateș. Pe data de 22 ianuarie 1927 școala din 
Bala de Sus avea trei posturi, aici  fiind transferat  și Grigore Drăgulescu, 
cu postul de la Lăturoasa, din lipsa localului :Ana Drăgulescu( clasele V-
VI ), I Drăgulescu(I-IV),Grigore Drăgulescu(II-III): 

„Școala funcționează în localul propriu însă insuficient pentru cele 
trei posturi, un post este instalat în camera în care locuia, altul în sala 
specială și al treilea în cancelaria școlii”25 . 

                                                           
25 Proces-verbal în „Registrul de inspecții”,p.154 

 

Școala din Bala de Sus 



E prima dată când  am aflat că la Bala de Sus au funcționat și 
clasele gimnaziale. Nu am reușit să aflu de ce și cât timp au rămas aceste 
clase gimnaziale la Bala de Sus. Cert este că în această perioadă s-au 
obținut  rezultate bune , așa 
cum se desprinde dintr-un 
proces-verbal realizat în 
urma unei inspecții  făcute 
doamnei Ana Drăgulescu în 
care  inspectorul nota: 

„Rămân cu frumoase 
impresii despre această 
școală și doamnei veche din 
Bala de Sus învățătoare i-am 
adus laude și felicitări, 
urându-i și în viitor aceleași 
succese”.26 

Domnul consilier Nelu 
Scurtu mi-a spus că școala  veche din Bala de Sus a fost construită de o 
societate italiană care s-a ocupat și cu construirea podurilor: „Era o clădire  
cu ferestre mari cu un hol închis în față și cu două săli una mai mare și 
alta mai mică și la mijloc o cancelarie, iar în spate era casa învățătorului. 
A fost închisă în anul 1958 pentru că avea crăpături mari și nu mai putea 
funcționa. Atunci s-a mutat în construcția actualului cămin. Am făcut și eu 
acolo cu doamna Ana Drăgulescu.”27 

O anumită perioadă școala  a rămas cu un singur post, deși era un 
număr mare de elevi, generându-se dificultăți efective în desfășurarea 
procesului de instrucție, în acord cu creșterea procentului de școlarizare 
,exprimată,  în 1927-1928. 

Către sfârșitul perioadei interbelice, numărul recenzaților a scăzut la 
52, ceea ce a avut și un rezultat  pozitiv,  ridicarea nivelului calitativ al 
acestuia și creșterea procentului de promovabilitate. În această direcție a 
contribuit și exigența învățătorilor ce s-au succedat la  școală, fapt 
manifestat în lipsa de compromisuri la promovarea clasei și față de 
familiile ce ignorau obligativitatea învățământului. 

În anul 1954 avea titulatura de Școală Elementară, având drept 
obiectiv eradicarea analfabetismului ,așa cum demonstrează un catalog 
în care sunt însemnați trei neștiutori de carte :Franculescu Dumitra, 
Netedu Domnica și Sibinescu Sonia. 

                                                           
26 Ibidem p 156 
27 Informație de la consilierul local Nelu Scurtu, din Bala de Sus. 

 

Localul unde a funcționat școala 



În anul 1956/57 la școală 
funcționau Ion Drăgulescu cu 
clasele III(12)-IV(20) și Ana 
Drăgulescu:I(28), II(22)/ În anul 
1958/59 apar trei posturi :Ivan 
Gheorghe, clasa I(19), Ana 
Drăgulescu, clasa a II-a(24) și Ion 
Drăgulescu, clasele a III a(21) și a 
IV a(24). Și în anii următori se 
mențin  cam aceiași dascăli, dar 
numărul elevilor  parcă se 
diminuează pentru că , probabil, 
unii au mai rămas repetenți :clasa 
I(23), clasa a II-a(16),clasa a IIIa (20), clasa a IV-a(19). 

Alte date cu semnificație deosebită n-am putut desprinde din 
documentele păstrate(registre matricole, cataloage școlare și registre de 
prezența cadrelor didactice la școală).Aceste câteva elemente permit 
totuși, formularea aprecierii  asupra școlii și a rolului însemnat care i-a 
revenit în viața satului pentru toate generațiile de absolvenți care i-au 
trecut pragul. Numărul acestor elevi raportat la întreaga populație a 
localității, arată că școala s-a bucurat în ochii locuitorilor de prețuirea 
cuvenită. 

Registrul de procese verbale cuprinde perioada 1961- 2014 mai 
bine de jumătate de secol. Primul proces-verbal este realizat lui 
Drăgulescu Teodor, pentru inspecția de definitivare. Se subliniază faptul 
că a fost activist UTM și se ocupă de Căminul Cultural: 

„ A sprijinit , fiind în frunte acțiunii de construire a Cîminului unde de 
doi ani funcționează și școala 

 Localul  nou  a fost construit  abia în anul 1969,după cum rezultă 
dintr-un memoriu pe care l-am găsit în copie  în Arhiva școlii și-l 
reproducem: 

„Localul Școlii cu clasele I-IV din satul Bala de Sus, comuna Bala, 
Județul Mehedinți a fost construit în anul 1969.Corpul clădirii a fost 
construit din cărămidă nouă, este acoperit cu țiglă, sălile de clasă sunt 
parchetate iar coridorul este cimentuit. Localul este luminos și spațios, 
încălzirea se face cu sobe de teracotă, instalația electrică este făcută în 
bune condiții. Magazia pentru lemne este făcută din bârne de stejar, iar 
Wc-ul din cărămidă. Școala are un gard construit din ciment și blană în 

 

Elevi in curtea școlii 



anul 1997. Cursurile școlare se desfășoară în bune condiții în acest local, 
dar mai sunt necesare unele mici reparații.”28 

În anul 1969 școala era condusă de învățătorul Răduica Alexandru 
care avea și clasa I, Drăgulescu Nicolița, clasa aIII-a și Boța Răduica 
Domnica , învățător stagiar, iar în 1971 Răduica Alexandru era director, 
Sibinescu Niculina, învățător stagiar și Șontea Ioana în curs e calificare, 
iar în procesul verbal se menționa: 

„Localul este bine gospodărit, 
îngrijit, curat. Aspectul general al 
sălilor de clasă este plăcut. Ceea 
ce mai necesită a se construi în 
etapa actuală este gardul, acesta 
fiind început pe o porțiune, 
urmând-se pe viitor continuarea 
lui”29. 

În anul 1975 inspectorul 
Popescu Mihail o inspecta pe Frenț 
(Răduică) Anișoara, absolventă a 
Liceului pedagogic din Craiova, 
promoția 1972/1973 și sublinia pregătirea profesională deosebită 

. În 1979/80 la școală apar două cadre noi, Răduica Alexandru și 
Frenț Anișoara care în anul 1981/1982 lucrau simultan cu clasele I(14)-
II(15) , III(17)-IV(17). Câțiva ani mai târziu, în  1984/1985, sunt de 
asemenea două posturi ocupate de Răduica Alexandru, clasele II(23), 
IV(14) și Scurtu Niculina:I(7), III(13). 

În aprecierea cadrelor didactice un rol important îl avea întreaga 
gamă de activități desfășurate, după cum se desprinde din același 
proces-verbal despre activitatea domnului învățător Răduica Alexandru: 

„S-a achitat cu multă conștiinciozitate de toate sarcinile pe care le 
îndeplinește: delegat sătesc al localității Bala de Sus, membru al 
Comitetului comunal de partid, propagandist la organizația de bază, 
comandant la gărzilor patriotice, membru al Comisiei de sistematizare. Ca 
director s-a preocupat de buna pregătire a elevilor, de buna gospodărire a 
școlii, construind un nou grup sanitar, a amenajat un parc al școlii, un 
teren de sport și a strâns suma de 4000 de lei pentru electrificarea școlii, î 
prezent ocupându-se pentru reparația ei capitală.”30 

                                                           
28 Copie după memoriu aflat în Arhiva școlii. 
29 Registru de procese-verbale,p. 45 
30 Idem 

 

Elevii conduși de Paula Scurtu 



Localul școlii din  satul Bala de Sus, comuna Bala, județul Mehedinți  
a fost construit în 1969.  Corpul clădirii a fost construit din cărămidă nouă, 
este acoperit cu țiglă ,sălile de clasă sunt parchetate. Școala  este 
împrejmuită cu gard de ciment și blană construit în anul 1997.”31 Registrul 
de inspecții cuprinde o perioadă de aproape jumătate de secol (1961-
2014).În 1961 este inspectat domnul Drăgulescu Teodor de către i 
Stroescu, menționându-se și construcția  Căminului cultural: 

„A sprijinit, fiind în fruntea 
așțiunii de construcție a localului 
Căminului  cultural unde 
funcționează și școala. Localul are 
multe încăperi precum și o sală 
mare folosită ca sală de 
manifestațiuni. La cămin 
funcționează o echipă ce dansuri 
și de teatru”32 

Despre construcția școlii am 
aflat  și câteva informații de la 
oamenii din sat, iar datele despre 
gard , le-am aflat  din Arhiva școlii. La construirea gardului au contribuit  
35 de cetățeni, așa cum se desprinde dintru un tabel în fruntea căruia se 
află Scurtu Niculina și alt tabel scris mai mărunt conține alte 40 de nume. 
Cu banii adunați s-au cumpărat materiale. S-a achitat suma de 100000 lei 
pentru ca Gurgulescu Ionel să aducă trei mașini de balastru și s-a angajat 
zidirea lucrării cu zidarul Scurtu Alexandru așa cum se arată în chitanța 
încheiată  pe data de31 octombrie 1996 și s-a plătit suma de 80 000 de 
lei. Tudorescu Dumitru a perceput suma de 30000 ei pentru tăierea și 
fasonarea a trei pluți, iar Dobrescu Dumitru din Șovarna  a tăiat ștacheții 
și blănile pentru  suma de 85000 de lei. 

Cel care și-a adus o contribuție importantă atât la construcția  școlii 
din Bala de Jos cât și la ridicarea calității întregului sistem educativ din 
comună a fost domnul învățător Răduică  Alexandru care a lucrat și la 
Bala de Jos, la Bala de Sus și a fost  de asemenea, pentru o scurtă 
perioadă, inspector școlar la Secția de învățământ din cadrul raionului 
Baia de Aramă. S-a  născut în satul Brânzeni în anul 1932, a făcut școala 
primară  la Brânzeni cu învățătorul Dumitrescu din Romanați și  cu  
preotul Tudosie Raicu, din Gărdăneasa .Pe urmă a mers la Seminarul din 
Vâlcea, dar în 1948  acesta  s-a desființat și  atunci s-a înscris la Școala 
pedagogică din Târgu Jiu. După ce a terminat studiile a fost repartizat   ca 
învățător la Brânzeni și pe urmă s-a mutat la Bala de Jos, unde a lucrat 
                                                           
31 Memoriu cu privire la localul  școlii 
32 Registru de inspecții,p. 4 

 

Paula Scurtu în grădina casei 



până în anul 1970,în perioada când se construia școala, confruntându-se 
cu o serie de dificultăți. Pe urmă s-a transferat în Bala de Sus unde a 
funcționat ca învățător  până la pensionare, în anul 1990 .Învățătorul 
Alexandru Răduică a cărui familie se trage din Băluța a cunoscut de copil 
greutățile vieții și acest lucru poate că l-a călit și a făcut din dumnealui  un 
adevărat model didactic, un om exigent cu ceilalți, dar și cu sine. 

În 1990/1991, probabil, domnul învățător Răduica Alexandru se 
pensionează și rămân cele două doamne  căsătorite și stabilite în această 
localitate, Frenț Anișoara cu clasele II(11)-IV(11) și Scurtu Anișoara cu 
clasele I(11)-III(9), cu un număr total a de 42 de elevi.  La grădiniță au 
funcționat Drăgulescu Nicolița, Vâjaică Ecaterina, Gurgulescu Anca 
Mariana 

În 1995/1996 doamna Frenț Anișoara avea clasele I(10),III(14), iar 
doamna învățătoare Scurtu Niculina, clasele II(12), IV(14), totalizând 50 
de elevi, iar de atunci numărul a fost în  permanentă scădere. 

 La începutul noului mileniu, în 
anul 2004/2005  cele patru clase 
aveau în componența lor doar 38 
elevi, cu următoarele efective pe 
fiecare clasă:I((6),II(13),III(9),IV(10) 
ceea ce dovedește o vizibilă scădere 
vizibilă a natalității explicabilă  prin  
faptul că tinerii nu găsesc locuri de 
muncă  în străinăatele noastre și 
pleacă, pentru un trai mai bun, zic ei, 
acolo, lucru care nu se întâmplă 
întotdeauna . 

Alți dascăli la fel de cunoscuți și de respectați în zonă au fost  și  cei 
din familia Drăgulescu, care au devenit repere  pentru învățământul din 
comuna noastră, iar dintre doamnele învățătoare din generația noastră le 
menționăm pe Niculina Scurtu și Anișoara Frenț, Domnica Frenț.  

Niculina Scurtu și-a susținut inspecția pentru obținerea gradului I în 
anul 1982 în condițiile învățământului simultan, când lucra împreună cu 
Frenț Anișoara și Răduica Alexandru la această școală unde erau 63 de 
elevi. Preda la clasele I(14), III(14) și avea 28 de elevi în cele două clase. 
Din procesul verbal consemnat în registrul de inspecții reiese că a  avut 
inspecția pe data de 2 mai 1982 și din comisie făceau parte inspectorul 
general, Iancu Bunoiu, Mihuț Ioana și Tălpănescu Constantin care 
consemna următoarele: 

 

Martinescu Dan cu grădinarii 



„Exemplu de conduită morală și profesională, doamna Scurtu 
Niculina este în relații foarte bune de respect și colaborare cu colegii de la 
această școală. Este apreciată de părinți pentru grija și seriozitatea cu 
care realizează actul educațional, pentru principialitate, modestie și 
seriozitate. Doamna este un adevărat model didactic, om care-și face 
datoria și contribuie la formarea tinerelor generații din zilele noastre.”33 

Învățătoarea Scurtu Niculina a 
manifestat aceeași exigență și față de 
lucrarea pe care a trebuit s-o susțină, o 
lucrare despre mediul înconjurător  cu 
titlul :„Metode și procedee de acțiune 
folosite în cadrul lecțiilor de cunoaștere 
a mediului înconjurător”.  Despre  
lucrarea asistența  menționează: 

„Prin exemplele prezentate 
autoarea a dovedit că metodele de 
acțiune pot conduce la obținerea unor 
rezultate mai bune în însușirea  
noțiunilor din acest domeniu. Stilul 
lucrării este clar, expunerea corectă și în 
același timp bogată și nuanțată, iar 
fișele de lucru anexate relevă  o mare experiență de viață și o strânsă 
legătură cu aceste locuri”.34  

În anul 2001 doamna Scurtu Niculina, care deținea și calitatea de 
directoare a școlii, semna lista de inventariere a bunurilor din școală  care 
cuprindea  localul școlii evaluat la 150000 lei, o magazie, un WC, patru 
sobe de teracotă, două fișete metalice, un diascol, un alfabetar, o trusă 28 
de bănci,3 catedre, patru table, un glob pământesc, un dulap de cruce 
roșie, hărți, diapozitive, diafilme menționând: „Subsemnata Scurtu 
Niculina, gestionara materialelor didactice existente la școala din Bala de 
Sus declar că bunul inventariat rămâne în gestiunea mea.”35 În această 
perioadă doamna învățătoare Scurtu s-a pensionat iar în anul 2008/2009 
doamna Frenț Anișoara  lucra împreună cu Bolbotină Diana, în același 
regim de simultaneitate :II(5),IV(9),I(7),III(4), dar numărul de elevi scăzuse 
drastic. În anul 2011/2012, la școală lucrau doar învățătoarea Scurtu 
Paulina, suplinită pe perioada concediului de maternitate de Iosu Ana, cu 
următoarele efective: I(6),II(8);III(5),IV(7), în total 26 de elevi. În anul 
2014/2015 au rămas doar trei clase și  clasa pregătitoare, totalizând doar 
17 elevi, cu un singur post de învățător ocupat de: Scurtu Paulina, pe 
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numele de fată Gurgu din Bala se Sus ficarea de profesor pentru 
învățământul primaravând cali.Pe numele de  fată Gurgu, doamna 
Paulina este  fiica domnului Sever Gurgu, cunoscut lăutar din Bala de 
Sus. A absolvit liceul Pedagogic din Drobeta Turnu Severin în 2008 și a 
lucrat un an la Rudina și unul la Ilovăț., din 2011 a venit la Bala de Sus 
unde și-a suștinut inspecțiile pentru definitivare  după cum se poate 
desprinde din același registru de  inspecții. : 

„Doamna  învățătoare folosește metodele moderne și solicită 
gândirea logică și creatoare a elevilor atât la probele orale cât și la cele 
scrise”36 În prezent doamna lucrează  și cu clasa pregătitoare unde are 
trei elevi și alte trei clase simultane: I(5), III(3), IV(4) având un număr total 
de 15 elevi,( câți erau pe vremuri într-o singură clasă) și se pregătește 
pentru  susținerea inspecției de gradul al doilea. Fire energică și 
voluntară, doamna învățătoare manifestă 
reale calități artistice, ocupându-se de 
pregătirea unor activități didactice și mici  
spectacole cu elevii împreună cu domnul 
educator Dan Martinescu. 

N-am putut stabili cu certitudine anul 
în care la școala din Bala de Sus a luat 
ființă grădinița, dar ea  funcționează până 
în zilele noastre și a avut ca educatoare 
pe, doamnele Vâjaică Ecaterina, 
Gurgulescu Anca Liliana, iar în prezent  
postul  este  ocupat de fostul meu elev, 
Martinescu Dan, originar din comuna 
Ponoarele. 

Școala din Bala de Sus, construcție 
solidă realizată cu implicarea conducerii 
comunei, dar și contribuția oamenilor din sat, mai adăpostește acum doar 
câțiva elevi( poate câți erau înainte vreme într-o singură clasă), pentru că 
satul a  început să se depopuleze și populația   a îmbătrânit în mod vizibil. 
Astfel că unul dintre cele mai populate sate ale comunei Bala ajunge  în 
situația de a rămâne fără școală și acest lucru se petrece pentru că tinerii 
au plecat și continuă să plece la muncă în străinătate, iar mulți se 
stabilesc  acolo. Conacele de pe dealurile din jur(Voica, Pinu, Corhanu) 
au început să se părăginească și aproape  au dispărut pentru că nu mai 
are cine să le dea viață. Într-o zi frumoasă de toamnă(în luna septembrie) 
am făcut o trecere în revistă a acestor conace împreună cu domnul 
consilier Tică Drăghici( care ne-a dus cu tractorul) și cu domnul învățător 
Alexandru Răduică (pe care lumea îl cunoaște cu numele de Sandu). M-
                                                           
36 Ibidem, p. 99 

 

Un panou realizat de elevi 



am bucurat atunci când am văzut unde   aceste locuri de munte, dealuri 
pietroase și roase de vreme pe unde trece drumul care făcea pe vremuri 
legătura cu Baia de Aramă. Aici oamenii își aveau  a doua lor locuință 
:conacul,  unde își duceau viața împreună cu animalele își bruma de 
pământ pe ca o aveau  pe lângă acest conac. Pentru  acești oameni 
,lupta permanentă pentru supraviețuire și munca de zi cu zi până la 
bătrânețe când venea neputința, reprezenta cea mai importantă școală, 
adevărata  școală a vieții. Prin muncă și lupta permanentă cu sărăciei au 
reușit să împodobească aceste locuri  cu case frumoase și trainice care 
urcă până sus, pe Custura ori coboară pe Valea Popii. Un asemenea om 
care a reușit să se impună în cadrul comunității, vânjos și puternic de 
parcă ar fi fost plămădit din aluatul de piatră al muntelui a fost Petre 
Scurtu, iar altul care ar putea servi drept model pentru generațiile ce vor 
veni este chiar omul de lângă mine, copilul lui Liu, cel care a văzut lumina 
zilei acolo, pe înălțimea Mormodolului, octogenarul dascăl Alexandru 
Răduică. 

3.Școala primară din Brateș(Lăturoasa) 

Situat în zona colinară a județului Mehedinți  și aparținând de 
comuna Bala, satul  Brateș, numit pe atunci Lăturoasa, face parte din 
rândul localităților care au avut școli încă de la înființarea acestora în Țara 
Românească, în anul 1838-1839.Școala de la Lăturoasa și-a deschis 
porțile la 20 noiembrie 1838,cu 13 elevi, având drept candidat de 
învățător pe Constantin Popa Dinu. 

Următoarea mențiune documentară este din 1863-1864, în Anuarul 
lui V.A. Urechia, prin învățătorul Mihai Popescu. Nu se știe dacă școala 
sătească a funcționat sau nu pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza și 

,din cauza lipsei documentelor, n-am putut stabili nici ce s-a 
întâmplat cu școala în perioada 
ulterioară reformei instrucțiunii 
publice din anul 1864. 

Fondul de documente 
creat de școală și depus la 
Arhivele Statului are ca date 
extreme anii 1935-1948,din care 
s-au păstrat patru dosare de 
corespondență între școală și 
minister, inspectorat(revizorat) și 
administrația comunei, trei 
registre matricole pe anii 1935-
1941 și 1945-1948 și nouă 
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cataloage de clasă pe perioada 1937-1948,care suplinesc  lipsa 
matricolelor din anii 1942-1944. 

Totodată, s-au mai păstrat patru registre de prezența cadrelor 
didactice la școală și un registru de intrare –ieșire a corespondenței, în 
total 21 u.a. În ceea ce privește perioada 1935-1948,din documentele 
păstrate rezultă că școala de la Lăturoasa (Brateș) a fost o școală mică și 
a funcționat permanent cu un post, într-o singură sală de clasă. Populația 
școlară a oscilat în jurul cifrei de 40 de elevi, din care, cu puțin peste 
jumătate, au fost băieți. N-am reușit să stabilesc unde a fost această 
primă școală în perioada interbelică, deși primele documente ale școlii se 
păstrează tocmai din această perioadă. În anul 1938/39 la școala din 
Brateș erau 5 clase în care erau cuprinși 34 de elevi, după cum urmează 
:I(5),II(7),III(10),IV(7),V(5).În 1940/41 funcționau toate cele șapte clase cu 
un singur post de învățător. Situația se păstrează și în 1945/46 
:I(10),II(7),III(4),IV(7),V(3),VI(3),VII(1),având în total 37 de elevi și în 
1947/48, când existau doar cinci clase :I(8),II(11),III(3);IV(5);V(9),având 
un total de 36 de elevi. Începând din anii 1950/51 în Brateș(Lăturoasa) se 
revine doar la patru clase, iar numărul elevilor este  oscilant:15(1951), 12 
(1955),12(1958),19(1959), 22(1962). 

Baza materială a școlii era  mai mult decât modestă. În anul 
1940,de pildă, pe lângă localul compus dintr-o sală de  clasă și cancelarie 
alte dotări n-au existat, în afară de cele șapte tablouri istorice și nouă 
tablouri intuitive, din care se compunea întreg materialul didactic aflat la 
dispoziția școlii. 

La 31 martie 1940, în conformitate cu evaluarea făcută pentru 
Ministerul Inventarului, averea acesteia se ridica la suma de 72.865 lei. 

Peste câteva luni, datorită cutremurului din noiembrie, localul a 
suferit unele deteriorări, 
însă, după cum se raporta 
Inspectoratului școlar 
județean, fără a se întrerupe 
cursurile. În același an, 
școala raporta ministerului 
de resort că avea de mult 
timp nevoie să-și completeze 
colecția de tablouri intuitive, 
istorice și geografice, să-și 
procure cel puțin hărțile 
României, Africii, Europei, 
Oceaniei și ale celor două 
Americi și  corpuri 
geometrice, unități de 
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măsură și materiale pentru experiențe fizice. 

În același raport, școala arăta că nu avea alte instituții (muzeu, 
cantină, cooperativă, farmacie) și că nu putuse întemeia nici biblioteca 
școlară, lotul de cărți trimis de Casa Școalelor, deși valoros în conținut-cu 
lucrări de N.Iorga, numere din revista „Ramuri” și altele-fiind inaccesibile 
școlarilor. În aceeași situație a rămas școala și în anii următori, cu lipsuri  
mari până la reforma învățământului din 1948. 

În arhiva școlii de la Bala, la care am avut acces grație doamnei 
director Radu Rodica și secretarei Sala Lucica, am descoperit câteva date 
interesante. Cele mai vechi documente  sunt trei cataloage din 1948/49, 
1949/1950 și 1950/51 și un Registru matricol în care se menționa numărul 
de elevi începând din anul școlar 1935/36 până în 1961 /1962 din care 
am putut prelua câteva date statistice foarte importante în legătură cu 
numărul de elevi din perioada războiului și cea imediat posterioară lui. În 
anul 1938/39  la Brateș erau 38 de elevi(28 băieți și 10 fete),  cuprinși în 
cinci clase. Pe acea vreme comuna era Bala de Sus. În anul 1940/41 
clasele aveau următoarele efectiv :I(10), II(7), III(4), IV(7), V(3), VI(3), 
VII(1). Până în anul 1951 situația este mai ușor de clarificat pe baza unor 
inspecții consemnate într-un  registru de inspecții pe o perioadă de zece 
ani. Primul proces- verbal, semnat de subrevizorul Drăghicescu Ion 
consemnează un număr de 44 de elevi din care rămân 33 până la 
sfârșitul anului .Exigent, așa cum am remarcat din toate procesele verbale 
bine structurate pe trei compartimente distincte(Chestiuni de ordin 
general, Date asupra lecțiilor și progresul general, Activitatea 
extrașcolară)inspectorul școlar aprecia eforturile dascălului inspectat 
concluzionând: 

„Domnul învățător Iorgu Vâjaică și-a concentrat întreaga putere de 
muncă pentru construirea noului local de școală. Totuși pentru ceea ce și 
realizat până acum aduc mulțumiri colegului Iorgu Vâjaică. Domnia sa s-a 
străduit să înjghebeze și o bibliotecă populară și ține regulat șezători 
culturale cu sătenii. Va ține un registru special în care v-a consemna 
programul fiecărei ședințe pentru a se vedea munca depusă în această 
latură. ”37  Așadar învățător la Lăturoasa a fost pentru o lungă perioadă 
Iorgu Vâjaică. Același inspector menționa caracterul practic al activităților : 

„În domeniul activității practice elevii au fost inițiați în  direcția 
pomiculturii. Au curățat pomii de crăcile  frânte și uscate și i-au legat cu 
funie de pae pentru a-i feri de iepuri. Pentru cantină d-l Iancu Niciu 
proprietarul satului și al regiunii a binevoit a da 15 ddal de porumb. 
Domnul Vâjaică pare un element priceput și sârguitor, promite mult; 
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rămâne ca timpul să aducă verificarea.”38Și inspectorul Caranda ,originar 
din Glogova,  aprecia activitatea meritorie  a acestui dascăl, menționând: 

„Școala funcționează cu șapte clase, având înscriși 33 de elevi și 
eleve la cursul elementar, din care 21 au o frecvență bună. Cei absenți 
din cauza acestei regiuni sărăcăcioase, sunt  plecați  servitori sunt plecați 
să fie dați în alte sate. Localul de școală este neterminat, dar sala de 
clasă am găsit-o foarte curată și frumos ornamentată. Constat un 
apreciabil progres în ceea ce privește parcurgerea materiei față de 
inspecția precedentă. Ținuta elevilor e îngrijită. Domnul învățător dă toată 
atenția educației elevilor și e în bune relații cu autoritățile locale.”39 

În 1950/51 numărul elevilor scade în mod vizibil până în 1959/1960,  
când se intensifică preocupările pentru alfabetizare, așa cum se 
desprinde  din procesul verbal din 7 aprilie 1954 în care sunt consemnați 
doi analfabeți cu care s-au făcut cursuri de alfabetizare și au promovat. În 
anul 1961/1962 școala funcționa cu 22 de elevi: I(6),II(5),III(7),IV(4).Din 
anul 1965 datează un memoriu justificativ într-un dosar cu Documentația 
tehnică: 

„Adunarea populară din comuna Bala a hotărât ca în anul 1965 în 
satul Brateș să se construiască un local de școală cu două săli de clasă. 
Față de aceasta comisia raională de stabilire a amplasamentelor 
împreună cu reprezentanții sfatului popular au stabilit ca acest local să se 
execute pe un teren aflat în perimetrul construibil al satului conform 
delimitărilor suprafața este de 3780 m.p având acces la drumul comunal 
Bala- Brateș.”40 Pe coperta registrului am găsit însemnări referitoare la 
organizarea muncii. De var, se ocupau Ion Țăpârdea și Ion Cioată și D 
Stoichescu, de lemne, Elena Albulescu, Nicolae Basarab și Nicolae 
Enășescu și cei mai mulți se ocupă de munca cu brațele. Însuși 
învățătorul Iorgu Vâjaică a participat  alături de alți cetățeni la stâmpăratul 
varului.41 

Alături de figura acestui învățător care a trecu după aceea și la 
școala  din Bala de Jos trebuie să-i menționăm și pe alții care au lucrat 
mai mult timp la această școală  precum: Ivan Silvia. Pe data de 31 iulie 
1965 se încheie un proces- verbal de recepție la care participă 
președintele Sfatului popular Constantin Cleciu, directoarea școlii Silvia 
Ivan , meșterul Nefiru Ion de la Vânăta și Țăpârdea Constantin,  
președintele Comitetului de construcție pentru recepționarea unor lucrări.  
Este vorba de construcția zidăriei de piatră în cantitate de 48 m.c. și 
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executarea  elevației de piatră brută și mortar în cantitate de 26  m.c. 
Pentru aceasta s-au consumat 2850 kg de var, 5000 kg de ciment, 30 de 
scânduri și 3 kg de cuie. Se face și o recepție a  cantității de cărămidă  
confecționată, constatându-se că 20000 de mii sunt arse așa cum trebuie. 
Această cărămidă a fost plătită prin contribuția cetățenilor. Într-un dosar 
am găsit un tabel nominal cu numele cetățenilor care au dat bani, tabelul 
poartă data de 24 august 1964. 

Doamna  învățătoare Silvia Ivan era un om al locului, fiica lui 
Constantin și a Anei Geană. S-a născut pe data de 24 august 1930 în  
satul Brateș. În anul 1950 a absolvit Școala Pedagogică și din 1 
octombrie, prin decizia nr.9474 a Sfatului popular din Baia de Aramă a 
fost numită în acest post. S-a  căsătorit cu învățătorul Gheorghe Ivan și 
au trei copii :Constantin, Ion și Eleodor. Domnul Ivan s-a stins din viață iar 
doamna învățătoare s-a stabilit la fiul domniei sale Eleodor, medic la 
Drobeta Turnu Severin. 

În anul 1969 școala a fost inspectată de către domnul Iulian 
Drăgulescu, care consemna într-un proces verbal: 

„Este de apreciat contribuția pe care o aduce acest colectiv de elevi 
la îndeplinirea sarcinilor pionerești. Astfel la data respectivă elevii aveau 
adunate 30 kg de plante medicinale  de cea mai bună calitate. Tovarășa 
învățătoare este permanent în mijlocul elevilor, îndrumându-le activitatea. 
A  intrat în obișnuința învățătoarei să organizeze excursii, drumeții și alte 
activități extrașcolare. Mă declar mulțumit de felul cum se desfășoară 
procesul instructiv- educativ la această școală.”42Î 

În anii următori numărul elevilor era într-o permanentă scădere. În 
anul 1980 școala funcționa doar cu 15 elevi. În anul 1981 doamna Silvia 
Ivan încă  mai funcționa la această școală, dar în anul izbucnirii revoluției, 
conform Registrului de inspecții, la școală funcționa Frenț Anișoara după 
care a venit Mureșan  Constantin care de  aici s-a pensionat. După 
Revoluție satul la început să se depopuleze și numărul elevilor a scăzut. 
Din cataloage și anumite situații statistice am aflat că în anul școlar 
2004/2005 la Brateș era învățătoare Țoca Mariana Camelia și școala 
funcționa cu un număr de 10 elevi repartizați pe clase astfel 
:I(3),II(2),III(5),IV(-), iar în 2009, când învățător era Gogan Goga 
rămăseseră doar patru elevi :I(3),II(2),III(5),IV(-) 

 Numele institutorului cu specialitatea limba franceză, Gogan Goga 
l-am întâlnit și în ultimul proces- verbal din registru, încheiat la 29 mai 
2009, probabil anul în care școala s-a desființat pentru că efectivele de 
elevi se diminuaseră la maximum(patru elevi în cele patru clase).Școala, 
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construită prin contribuția  și truda cetățenilor, a rămas acum o clădire 
aproape părăsită. În fosta cancelarie am mai găsit printre materialele 
didactice deteriorate, trei liste cu materialele de inventar. Singura sală 
utilă  este  cea de cămin în care încă se mai pot desfășura activități. În 
primăvara anului 2018  am făcut o vizită la biserică  și am stat de vorbă cu 
preotul Blaj Raicu Ionel pe care îl cunosc de pe când lucram la Ponoarele. 
Am vizitat și vechea casă a boierului  care se ruina sub ochii neputincioși 
ai oamenilor, dar și construcția mai nouă și încă solidă căreia ar putea  să 
i se găsească până la urmă vreo utilitate. Altfel o să aibă aceeași soartă 
cu cea mai sus  menționată. 

 

Școala din Brativoiești 

N-aș fi putut preciza cu exactitate anul în care s-a deschis 
această școală, dacă n-aș fi cunoscut oamenii  și nu m-ar fi ajutat. 
La Comănești am întâlnit familia Marinescu, pe doamna educatoare 
și soțul dumneaei, iar mama domnului Marinescu, în vârstă de 80 
de ani care ne-a spus: „Am făcut patru clase cu socru-meu pentru 
că era învățător. Școala a 
fost la început  în clasa 
noastră de aici din 
Brativoiești. Prima dată or 
luat pământul de la unu 
Arjoca. După aia  oamenii 
or  pus mâna și or făcut 
școală nouă și socru-meu 
se ocupa de adunarea 
banilor.”43 Familia 
Marinescu  ne-a pus la 
dispoziție mai multe 
chitanțe și tabele cu cei 
care și-au adus contribuția 
la ridicarea acestei școli. 
Din data de 6 aprilie 1930 se păstrează un asemenea tabel cu 
sumele aferente , între 20 și 30 lei. Tabelul cuprinde 34 de cetățeni 
care au donat suma de 3068 lei. Alt tabel se intitulează „Tablou de 
numele și pronumele locuitorilor din satul Brativoiești care au depus 
bani pentru lucrarea localului școlii din Brativoiești și  cuprinde 23 
de nume. De construcția școlii se ocupa un comitet din care făcea 
parte și învățătorul Nicolae Marinescu căruia Gh Pele(propus în 
această funcție)i-o delegă pentru anul 1930. Există o chitanță 
pentru suma de 480  de lei pentru 40 kg de fier, suma de 2799 
                                                           
43 Informație culeasă de la Marinescu Maria, în vârstă de 80 de ani 

 

Școala din Brativoiești 



plătită pentru șapte mii trei sute bucăți de șindrilă, o sumă de 2500, 
plătită lui Aurel Ciurea din Baia. O listă subliniază proveniența 
veniturilor(din sat încasări prin N Marinescu:12980,din București: 
Haralambie Brebu:7100, din sat, C. Stroescu:3300), total23380 lei 
pe când cheltuielile generale ajungeau la suma de26498 lei. Școala 
se înființase mai înainte și funcționa în casa învățătorului, după 
cum se desprinde dintr-un proces verbal din care reproducem 
alăturat: 

 

„Noi locuitorii  satului Brativoiești în adunare generală și în 
majoritate decidem formarea unui comitet din  satul nostru care să 
conducă lucrările de construcție a  acestei școale până la definitiva 
terminare și care comitet va avea însărcinarea cu executarea 
transporturilor, încasările de bani și materiale necesare școalei. 
Acest comitet se compune din:  Nae Miloșescu, Nae Marinescu, 
Pantelie Sărbulescu,Vasile Stoichescu, Ion Albișoru, Gh Pele, 
Mihail Sărbulescu, Petre Morjan, Dumitrașcu Floarea, Vrapcea 
Mihail, Vasile Molan, Cristian Miloșescu.”44 

Președintele comitetului  a fost ales Cristian Miloșescu, 
vicepreședinți, Nicolae Drăgulescu și Nae Marinescu, casier Gh. 
Pele și contabil N. Miloșescu.Dintr-o adresă  a domnului Alexandru 
Miloșescu se desprind cu apriximație anii de înfiintare a celor două 
școlij:Comănești(1864) și Brativoiești(1937). 

 Printre dosare, într-un dulap cu arhiva școlii din Comănești,  
am găsit, pe câteva file de caiet de aritmetică,  date despre 
populația școlară pe ani calendaristici începând din 1950 până în 
1962 din care reproducem numai anul inițial(1950) și anul 
final(1962). Faptul că în dreptul fiecărui nume sunt trecute și 
numărul de clase ne face să credem că era vorba de un tabel prin 
care să fie identificați cei care nu și-au terminat studiile: Albișoru 
Ion(Școala profesională),Albișoru Ioana(?),Brebu I Elena(studentă), 
Coteți N Angela(8 clase), Dăogaru Grigore(8 clase), Păpușa Gh 
Gheorghe(8 clase),Teodorescu C. Ioan(8 clase), Vrapcea Gr 
Gheorghe(Școala profesională), Molan T Mihai(8 clase).Pentru 
ultimul an(1962) nu mai sunt notate studiile , ci doar numele celor 
născuți în acest an :Brebu Nicolae, Criveți Gh Elena, Florea Elena, 
Ivășchescu Traian, Nițu Ion, Safta Petre. Tot în legătură cu această 
școală am găsit în același dulap al școlii din Comănești un  
„Registru de evidența copiilor de vârstă școlară 1959-1976” întocmit 
de către directorul A Miloșescu cu antetul Școala elementară mixtă 
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de 4 ani Brativoiești , comuna Crainici, raionul Baia de Aramă, 
regiunea Oltenia. Registrul are forma unui catalog și începe cu anul 
1944 în care sunt notați elevii din satele Brativoiești și Molani fiind 
interesant deoarece  consemnează numele . prenumele, părinții, 
satul de proveniență și chiar mișcarea elevilor de la o școală la alta. 

 Între cele două școli  a existat o permanentă rivalitate în 
ceea ce privește atragerea numărului de copii, așa cum arată un 
document din 1958: 

„Noi cetățenii din satul Molani, comuna Crainici, regiunea 
Craiova, în prezența tov.  Învățător director Miloșescu Alexandru 
din comuna Crainici, raionul Baia de Aramă, regiunea Craiova, ne-
am întrunit pentru a discuta problema circumscriptiei școlare. 
Deoarece copiii noștri au fost din moși strămoși la Școala 
Comănești și prin fapuul că  terenul este mai bun la școala din 
Comănești. Nu suntem de acord ca jumătate din satul Molani să 
treacă Proces- verbal la școala din Brativoiești. Cerem chiar să nu 
se aprobe acest lucru și în caz că se va abuza nu vom trimite copii 
la școala din Brativoiești și-i vom trimite la școala din 
Comănești”45Surprinde numărul mare de elevi din anii de după 
război:1949(14),1950(11).Pentru anul 1969 sunt importante 
însemnările în creion(plecat la Motru, Tg Jiu ori Strehaia) care arată 
că se produce un important exod spre orașe unde oamenii de la 
sate își găseau de lucru. Pentru ultimul an, 1976 sunt consemnați 
doar doi elevi: Nițu D Janeta din Brativoiești și  Țăpârdea Mariana 
din Molani. 

Construirea  școlii a generat o concurență cu cea din 
Comănești, așa cum se desprinde dintr-un proces-verbal din 1971  
în ce se menționează că s-a hotărât ca fondurile în valoare de 900 
lei să fie utilizate pentru reparații la școala din Comănești. Numărul 
elevilor de la această școală l-am aflat din câteva situații statistice. 
În anul 1965/1966 la  școală erau 16 elevi :I(4),II(4);III(3),IV(5), iar 
în anul următor doar 14, grupați pe clase astfel :I(5), II(3), III(2), 
IV(3). Ulterior am găsit la școala din Comănești un dosar de 
corespondență în care se aflau câteva documente împreună cu 
însemnarea: 

„Corespondență de la Școala Brativoiești, anul școlar 
1989/1990,când directoarea Miloșescu Grigorița a ieșit la pensie 
conform decretului. Semnează Sandu Miloșescu.” 
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Din alt dosar am desprins numărul elevilor înscriși în anul 
menționat :I(6),IV(5), total 11 elevi. 46 Atunci activitatea didactică se 
desfășura în toată complexitatea ei, cea de la clasă fiind completată 
de activități auxiliare, așa cum se desprinde dintr-un raport(din 
păcate anul nu este menționat). Învățători erau Raicu 
Victor(director) și Pârvulescu Ion(învățător). Cea mai lungă 
activitate desfășurată  la  această școală a avut-o Miloșescu 
Grigorița, soția fostului director al școlii din Comănești, Alexandru 
Miloșescu. Dumneaei a desfășurat numeroase activități cu cartea, 
repetiții, conferințe și o serie de serbări  cu elevii. 

 Într-un registru de corespondență am găsit și  o cerere prin 
care se solicita înființarea unei grădinițe al cărei conținut îl 
reproducem alăturat: 

„Către Inspectoratul Școlar Mehedinți  

Vă rugăm să aprobați înființarea unui post de grădiniță 
pentru satele Comănești Molani și Brativoiești cu sediul în satul 
Comănești ori Brativoiești. Este necesară înființarea acestui post 
pentru a putea pregăti copiii pentru a urma cursurile Școlii 
generale. Vă trimitem alăturat situația efectivului preșcolar cu elevii 
născuți între anii 1964-1968. Comănești 20, Molani 2, Brativoiești 
22, total 44 elevi. De asemenea vă rugăm să ne dați și mobilierul 
necesar, căci nu avem decât sala de clasă.”47  

Solicitarea am găsit-o în mai multe exemplare adresată și 
Consiliului popular din Bala, dar ea a primit curs mult mai târziu, 
abia în anul 1974, după cum se poate desprinde din altă adresă: 

„Către școala generală Crainici, 

Vă facem cunoscut căci cu data de 1 septembrie 1974 s-a 
prezentat la post tovarășa Cusmulescu Roxanda, educatoare 
calificată, conform dispoziției de repartizare nr. 48 din 1 07 1974 cu 
un salariu lunar de 1175. Vă rugăm să fie trecută pe statul de 
plată”.48 

Doamna educatoare se numea inițial Tiu Roxanda, probabil 
pe numele de fată și era originară din Florești. Dintr-o situație a 
efectivelor de preșcolari aflăm că existau un număr de 27  
preșcolari, 23 fiind din satul Comănești și 4 din Molani. Dintr-o altă 
adresa din anul 1980 se desprinde că la grădiniță a lucrat și 
doamna educatoare Juncu Maria, deoarece tovarășul director 
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solicită să fie trecută pe statul de plată pentru „plata cu 6 zile 
lucrătoare pe tov. învățătoare Miloșescu Grigorița care a suplinit pe 
tov. educatoare Juncu Maria, fiind în concediu medical.”49  

În anul 1989,(după cum se desprinde din adresa nr. 82), la grădinița 
din Brativoiești era angajată, cu statul de                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
suplinitor, doamna Juncu Maria.În vacanța de iarnă doamna 
educatoare întocmea un Plan de muncă cu 9 obiective de realizat. 
În anul 1979/1980 sunt menționați 22 de copii preșcolari. În 1993 la 
grădiniță a funcționat ca suplinitoare Tămâș Gabriela, absolventă a 
liceului teoretic așa cum se desprinde din Procesul verbal încheiat 
în18 XI 1993. În 1992 la grădiniță erau în total 12 elevi: grupa 
mare(2), grupa mijlocie(5), grupa  mică(5). Și efectivele școlarilor 
scăzuseră vizibil, doar 11 școlari :I(4),II(5),III(2),IV(-) și clasa a IV  
școala nu era niciun elev. În 1999/2000 la școală a funcționat 
Morjan(actualmente Maimuț Roxana), care lucrează în comuna 
Ponoarele. Din anul 200 până în anul 2011 când școala s-a 
desființat a funcționat 
doamna profesoară Vișan 
care a trecut apoi la Bala 
de Jos:Am vizitat școala 
chiar în toamna acestui an. 
Este încă o clădire 
impunătoare , dar închisă 
și condamnată la ruinare 
sigură. 

E mare păcat că ea 
a fost ridicată cu trudă, 
cum sublinia domnul   
învățător Marinescu, cu 
munca efectivă a sătenilor 
și acum, cei care au mai rămas, nu-i mai găsesc  niciun fel de 
utilitate. 
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Școala din Bratiovoiești fără elevi 



Școala din Cârșu 

La Cârșu  școala a existat de multă vreme, dar n-am mai 
găsit niciun fel de informație scrisă despre ea. Nu s-au mai păstrat 
documente(nici măcar cataloage), nici la școala din Bala și nici la 
Arhivele Naționale, filiala Drobeta Turnu Severin. Așa că am fost 
obligat să reconstitui parțial, din informații orale, imaginea acestei 
instituții care a funcționat mult timp. De la fosta mea colegă Silvia 
Bobic, originară din Crainici am aflat că tatăl ei, învățătorul,Popescu 
Gheorghe, a lucrat câțiva ani buni la această școală, după cum 
mărturisea fiica lui, Silvia 
Bobic: 

„De la schitul Topolniței 
tata o fost transferat în satul 
Cârșu unde a lucrat la o școală 
micuță cu un singur 
învățător.Satul Cârșu este satul 
în care s-a născut mama mea, 
tata fiindu-i învșțător. Părinții ei 
erau Iancu Geană, frate cu 
popa Geană și Maria Geană.De 
la Cârșu tata a fost transferat 
la școala cu clasele I-IV Iupca 
une mergea vara cu șareta, iar 
iarna călare pe cal. După 
câțiva ani  a funcționat și la 
Brânzeni , unde mergea tot 
călare, cât erau iernile de grele 
și zăpezile de mari”50 

Domnul director 
Alexandru Răduică mi-a spus 
că școala a funcționat la început în casa lui Ticuș și pe urmă s-a 
construit jos, unde-i acum fântâna Acolo a fost învățătoare soția 
preotului Geană și școala s-a desființat cam prin 1970 când a venit 
Niculina.Am mai stat se vorbă și cu domnul inginer Foculescu Viorel 
și mi-a confirmat că școala ar fi funcționat inițial în casa lui Ticuș, 
dar nu mai există băttrâni care să ne spună când s-a petrecut acest 
lucru. Din Cârșu am stat de vorbă cu Modanu Petre care mi-a 
relatat următoarele: 

„Eu am învățat la Cârșu primele două clase pentru că sunt 
născut aici. Am făcut cu învățătorul Ion Miloșescu, tatăl lui Rică 
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Fântână cu cumpănă peste drum de 
fosta școală 



Miloșescu de la Bala. Eram în toate cele patru clase vreo 16 elevi. 
Clasa a III-a am făcut-o la Bala de Sus, iar în clasa a IV-a m-am 
întors înapoi  și l-am prins pe Gicu Ivan. După aceea am trecut la 
Crainici unde i-am avut pe frații Șontea(Teodor și Romică), pe 
Pantelică Retezanu,Muja Ion și alții. ”Așa am aflat și de la Maria 
Gîrgă, cu trei ani mai tânără„:Am făcut numai câteva luni cu Gicu 
Ivan, după care a venit soacra lui Ivan, Constanța Geană, soția 
preotului Geană de la Bala pe care a avut-o învățătoare până în 
clasa a IV-a. Cred că atunci când s-a pensionat preoteasa s-a 
desființat și școala. ”51 

O discuție cu domnul consilier local Nelu Scurtu a clarificat 
anul desființării acestei școli, cauza  fiind așa cum bănuiam, 
scăderea numărului de copii: 

„Școala s-a desființat atunci când a venit nevastă-mea, 
Niculina, la Bala. Ea fusese repartizată la Bala de Sus, dar domnul 
director de atunci voia s-o ducă la Cârșu unde mai erau doar patru 
elevi, căci avea de gând să aducă la Bala de Sus pe altcineva. 
Niculina nu s-a dus și nu i-a făcut jocul. Nu mai știu dacă școala a 
funcționat în acel an, dar cu siguranță că ea s-a desființat  la 
sfârșitul acelui an.”52 

Clădirea a mai rămas acolo încă mulți ani peste drum  de 
fântâna cu cumpănă. Am intrat și eu în această clădire micuță, cu 
un hol închis în față și două încăperi micuțe  care se degradaseră 
vizibil și pe urmă a fost demolată. 
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Școala din Comănești 

Prea puține lucruri am reușit să aflu despre începuturile 
învățământului din acest sat. În cartea sa despre învățământul 
primar C. Papacostea Pajură arată că potrivit „Anuarului 
Instrucțiunii Publice pe anul 1863/64”întocmit de V. A.Urechia, școli 
sătești au funcționat în comuna noastră în satele Vidimirești(Ion 
Ionescu),Iupca(Pârvu Chițimia), Comănești(C. Bădescu), Bala de 
Jos(Ghiță Mandreș), Crainici(G Brujanu),Lăturoasa (Mih. 
Popescu),Runcșoru (I Cerbu). N-am reușit să aflu nimic despre C. 
Bădescu, deși numele  lui l-am găsit menționat într-o schiță 
monografică, dar  familii  cu acest nume nu mai există în sat. 
Interesant este faptul că  școala a funcționat cu certitudine în 
perioada interbelică și l-a avut ca învățător pe Păunescu I. Nicolae, 
așa cum se desprinde dintr-o adeverință pe care am descoperit-o 
printre hârtiile arhivei: 

„ Se adeverește  de noi , directorul Școlii Comănești, comuna 
Crainici, raionul Baia de Aramă, regiunea  Oltenia că tovarășul 
Păunescu I Nicolae a funcționat ca învățător la această școală, 
conform registrelor de 
prezență aflate în arhiva 
școlii, după cum 
urmează”53(se înșiră anii 
începând  cu 24 01 1922 
până la 6 oct 1946, timp 
de 24 de ani, cu mici 
întreruperi ). Într-un alt 
document am găsit și 
numele Alexandrina 
Păunescu, care probabil 
era soția lui. Cercetând la 
Arhivele Statului 
documente despre comuna 
Comănești am descoperit 
un Tablou al învățătorilor 
până în anul 1905 din care aflăm în mod nesperat numărul elevilor 
pe întreaga perioadă1882- 1904: 1882(50), 1883(35), 1884(-), 
1885(48), 1886(35), 1886(-), 1887(35), 1888(36), 1890(44),  1891(), 
1891(), 1892 (), 1893 ().1894 (55), 1895(45), 1896 (52), 1897(57), 
1898(67), 1899(70), 1900(79), 1901(68), 1902(87), 1903(80), 
1904(101)54. 

                                                           
53 Adeverința nr. 3ș din 3 02 1964 
54 Dosar nr. 3,septembrie 1905, f 5 

 

Școala Veche (Fostul SAM) 



 Așadar școala din sat este mult mai veche, ea a funcționat 
încă din secolul al 
XIX lea, dar nici  
locațiile  unde a fost 
această școală nu le-
am putut identifica. 
Unul dintre primii 
învățători se pare că 
a fost  I.Păunescu, 
cel care într-o 
adresă cu numărul 
28 îi răspundea unui 
coleg: 

„Și noi avem 
localul de școală tot 
în lucru încă de la 
1898 și nici astăzi nu 
e terminat.”55 În anul 
1908 învățătorul se adresa revizorului școlar prin adresa nr. 43 
solicitând suma de 300 lei pentru a putea achiziționa mobilier 
pentru a doua sală de clasă.   

În același dosar se află și o altă adresă prin care se 
raportează revizorului că la școala din Comănești erau înscriși 63 
de elevi în cele 5 clase existente dintre care frecventau școala 
regulat 56 de băieți și 2 fete. 

.Am stat de vorbă și cu oamenii din sat, dar nu mai e nimeni 
care să-și aducă aminte cum 
au stat lucrurile .Domnul 
Nelu Bleaj   mi-a mărturisit: 
„La început școala a 
funcționat unde-i localul 
Primăriei, înainte de a se 
muta la Bala, după aia a fost 
SAM, apoi l-a luat Sabin 
Butaru, care l-a transformat 
în magazin particular și acum 
a ajuns o ruină.”56 Dintr-un 
Raport de activitate am 
desprins suprafața și 
capacitatea (volumul) sălilor 
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Casă veche din Comănești 

 

Școala din Comănești 



de clasă: 

„Sala de clasă nr.18, 42 m.p. și volumul 108 m.p, sala de clasă nr 2 
40 m.p și 160 m.p., cancelaria 12 mp și 48 m.p.,coridorul 22 m.p. și 
volumul 96 m.p. În total școala avea 112 m.p. și 472 m.p57  

Școala a funcționat încă din secolul al XIX lea și pe urmă în 
perioada interbelică,  așa cum se poate observa dintr-o adeverință 
eliberată elevului Popescu Gheorghe Ilie care absolvise șase clase 
în  această perioadă. În arhiva concentrată într-un dulap de lemn, 
model vechi, am descoperit însă doar documente din perioada 
postbelică. Cele mai vechi  sunt două cataloage din anii 
1948/1949.În clasele I-II erau înscriși 23 de elevi(I:13;II:10)În clasa 
I în acest an erau înscriși 20 de elevi(11 fete și 9 băieți),iar clasa a 
II-a avea 15 elevi (9fete și 6 băieți).Învățător la clasele I-II era 
Blăgniceanu Gheorghe și la clasele III-IV: Al. M. Păunescu despre 
care n-am găsit alte informații. 

Numele elevilor sunt unele obișnuite pentru familiile existente 
în acest sat: Morjan, Martinescu, Popescu, Țăpârdea, Ticuș, Pițu, 
Tutilă, Molan, Neagoe , Pârvulescu, multe dintre ele fiind nume pe 
care le mai întâlnim și în prezent în sat. Și în anii următori numărul 
elevlor a rămas aproape constant. În 1950/1951: I(10), II(10), 
III(10), IV(9), în 1951/52 în clasele I-III, conduse de învățătorul 
Blăgniceanu Gheorghe erau înscriși 18 elevi(I:8, II:10).La 15 
septembrie 1952 efectivele raportate către secția raională din Baia 
de Aramă erau: I(7),II(7), III(10),IV(10), total 34 de elevi, iar în 
1953/54 la școală erau înscriși 36 de elevi, din care 3 rămăseseră 
repetenți. Blăgniceanu Gheorghe era directorul școlii, născut la 7 
XI, 1901la Glogova, cu origine socială sănătoasă deoarece avea 
jumătate de hectar de pământ, era văduv, absolvent al Scolii 
normale, cu o vechime de 18 ani. Alături de el funcționa la aceeași 
școală învățătoarea suplinitoare, Nișulescu Angela, născută la 29 
VII 1929 tot la Glogova, ai cărei părinți erau încadrați în categoria 
chiaburi, avea cinci clase liceale și o vechime de 3 ani. Școala 
dispunea și de o biblioteca(95 de cărți), iar titulatura  era Școala 
Elementară de 4 ani. O grijă deosebită se acorda alfabetizării după 
cum se poate desprinde dintr-o adresă  a Sfatului Popular Crainici 
prin care directorul școlii era invitat pe data de 8 februarie 1953 să 
fie prezent împreună cu toți analfabeții la  Crainici la o consfătuire  
la care participa  și un delegat al Secției de învățământ din Baia de 
Aramă. Am găsit  în arhivă un catalog cu analfabeții din care am 
observat că în anul 1946 erau doi ,în 1950 existau 11, 1954(5), iar 
în 1954(6)Catalogul se reducea de fapt  la o filă vizată de 
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Inspectoratul școlar în care era trecut  numele candidatului materia 
la care se dădea examen, media și situația finală. În anul 1949 în 
anul I, din sesiunea aprilie 1949 fuseseră înscriși 20 de candidați 
dintre care 8 au fost respinși și unul amânat pe motiv că plecase 
militar. Catalogul poartă viza Inspectoratului școlar cu nr. 284 din 
26 IV 1949 și poartă semnătura directorului Blăgniceanu avându-i 
ca asistenți pe  Al Păunescu din partea UFDR, Sebastian Popescu 
și Corobae Ion , membri PMR  

 

În anii 1953/1954 
numărul se micșorase: anul 
I(6),anul II(5).Mai târziu 
director a devenit Alexandru 
Miloșescu care raporta 
situația analfabeților recruți: 

„A fost dat de 
Comisariatul Militar Baia de 
Aramă, analfabetul Bălășoiu 
N Petre. Acest tânăr nu se 
găsește în comună și este 
plecat la București. S-a 
trimis adresa acestui tânăr 
unde se află în prezent la Secția de învățământ și cultură la 
Comisariatul Militar Baia de Aramă”.58  

 În anul 1957-58 la școală erau 38 de elevi :I(15),I(8),III(8), 
IV(7). În anul următor, 1958/1959 funcționa Școala elementară de 4 
ani Comănești, comuna Crainici cu un număr de 43 de elevi 
repartizați pe clase astfel: I (15), II(14, III(6), IV(8)și existau două 
posturi de învățători: ”Miloșescu Alexandru(director) și Blăgniceanu 
Gheorghe. Domnul învățător Blăgniceanu  solicita o adeverință de 
vechime în muncă și i se comunică următoarele:„14 octombrie până 
la 24 oct 1947, 1 oct. 1948 până la  15 septembrie 1955 și în 
prezent(1959).”59În această perioadă se ducea o luptă susținută  
pentru eradicarea analfabetismului în care sunt implicați cei doi 
învățători. Au fost depistați doi analfabeți: Stoian Elena în vârstă de 
48 de ani de care se va ocupa Miloșescu Alexandru pregătind-o 
duminica de la orele 11 și Miloșescu Elena ,de 50 de ani de care se 
ocupă Blăgniceanu Gheorghe care face cursuri duminica, între 
orele 11-12. Am descoperit în Arhiva școlii câteva file de catalog pe 
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care scrie:Analfabeți. 1951-1952.Pe aceste file sunt notate mai 
multe nume: Condarău Elena,Tomescu Elena,Buru Maria,Olaru 
Maria, Iliescu Domnica, Panduru Maria, Pârvulescu Ana,Butaru 
Ana, Jugănaru Ioana, Jugănaru Domnica, Cernăianu Maria, 
Jugănaru Anica, Morjan Ana ,Gulei Anica, Țăpârdea Elisaveta. În 
dreptul unora sunt puse note, iar la majoritatea rubricile sunt goale. 

.Și în această perioadă aveau loc tot felul de mișcări pentru 
păstrarea posturilor așa cum arată Recensământul din 26 
ianuarie1958 unde au recenzați 103 copii  în perioada 1944-1957. 
Pe foile de recensământ sunt făcute anumite tăieri și modificări și 
scrie cu roșu: „Fiind acest recensământ la Sfatul popular 
tov.director Raicu Viorel al școlii din Brativoiești pentru a putea ține 
ilegal postul II a rectificat recensământul pe care l-am făcut 
personal. Elevii au aparținut și aparțin acestei circumscripții.”60 

Cert este că la nivelul comunei se desfășura o muncă 
culturală susținută, iar dascălii aveau mai multe sarcini ,așa cum se 
desprinde dintr-un proces-verbal: 

„Tov. învățător Miloșescu Alexandru îndeplinește 
următoarele funcții la 
data actuală :director de 
școală, director de cămin 
cultural, bibliotecar, 
instructor superior de 
pionieri, propagandist și 
membru al organizației 
de bază a UTM. Tov 
Blăgniceanu Gheorghe, 
învățător la această 
școală la data actuală 
îndeplinește doar funcția 
de propagandist la  
forma de învățământ de 
partid. Pentru a se 
îndeplini sarcinile ce stau în fața cadrelor didactice de la această 
școală este necesar de a se repartiza  în mod just 
responsabilitățile. Tov. director Miloșescu rămâne cu 
responsabilitățile mai sus amintite, cu excepția direcției de Cămin 
cultural ce va fi luată în primire de tov.  Blăgniceanu Gheorghe care 
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va întocmi un plan de muncă și va raporta situațiile cerute pe linie 
culturală la Secția de învățământ și cultură.”61 

În acest an doamna învățătoare Miloșescu  Grigorița 
funcționa probabil la Brativoiești și pe data de 27 XII 1959 se ocupa 
, în cadrul Căminului cultural  de susținerea  a trei lecții cu specific 
agro-pomicol la care au luat parte 30 de cursanți  Cu toate eforturile 
depuse și în anul 1959 la școala din Comănești se făceau cursuri 
de alfabetizare. 

„În același an fondul de carte este de332 și 113 din  cadrul 
cercului agro-tehnic s-au ținut un număr de 7(șapte lecții de tov 
Miloșescu. Activitatea culturală a fost subordonată problemei 
transformării socialiste a agriculturii. S-a  mai făcut un perimetru cu 
circa7 ha în satul Molani.” 

În anul școlar 1959/1960 la școală erau 47 de elevi 
:I(15),II12),III(14),IV(6). În 1961 numărul total al elevilor este de 
49:I(12),II(13);III(11),IV(13)
, iar în 1962 
era36:I(9),I(10),III(10),IV(7)
. Într-o situație statistică 
privitoare la construcții se 
menționa că s-au cumpărat 
materiale de construcții: 
țiglă , var cărămidă, ciment  
și cuie  în valoare de 
150000 lei, iar pe verso 
directorul Alexandru 
Miloșescu nota :”Până în 
prezent nu s-a fixat 
definitiv locul de 
construcție al școlii. Rugăm interveniți pe lângă Sfatul Popular 
Crainici să se intereseze de construcție” Până în vara anului se 
cumpăraseră și celelalte materiale și școala urma să se inaugureze 
în luna mai, cu ocazia zilei oamenilor muncii: 

 

„Notă informativă, 

Precizăm că acest local de școală  se putea da în folosință 
dacă era mai multă preocupare di parte Comitetului Executiv 
comunal. Numai cu ajutorul  elevilor de școală și al părinților din 
satul Comănești s-a ajuns cu lucrarea în stadiul în care se află. În 
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cursul verii ambele cadre didactice au mers de câte 4-5 ori după 
materiale în diferite localități și au stat în permanență pe șantier. 
Concediul cadrelor didactice de la această școală nu s-a respectat 
deoarece au fost ocupate  cu construcția. O cauză care a făcut să 
stagneze construcția a fost și lipsa de ciment la momentul potrivit. 
De 3 ori am fost la Craiova 
după ciment și cu mare 
greutate am obținut.. La 
Sfatul popular secretar n-am 
avut deoarece  a fost plecat 
la cursuri 6 luni de zile 
ținându-i locul contabilul 
Sfatului popular. Sperăm că 
în cinstea zilei de 1 Mai să 
se dea în folosință acest 
local dacă vom fi sprijiniți de 
Sfatul Popular Comunal. ”62 
Puțin mai târziu, în anul 
școlar 1963/64 în cele patru clase existau 40 de elevi 
:I(12);II(8),III(11),IV(9). În anul 1965/66 numărul elevilor se menține 
aproape constant :I(13).II(8),III(8),IV(9), total 38 elevi. În acest an 
se solicită, conform adresei nr 11 din 22 05 1965 un post cu normă 
întreagă pentru omul de serviciu Butaru Sebastian, arătându-se că 
numărul elevilor se va reduce pentru că unii părinți au plecat în 
centrele muncitorești. Dintr-o situație statistică solicitată la secția 
de învățământ se poate desprinde că școala este o construcție din 
piatră, are două săli de clasă și o cancelarie în suprafață  totală de 
358 m p. Ca o ironie a sorții din această perioadă datează o cerere 
a învățătorului Blăgniceanu pentru eliberarea unei adeverințe din 
care să rezulte că funcționează la această școală, necesară pentru 
obținerea unui tichet de pâine și această cerere se încheie cu 
formula „Luptăm pentru pace!” 63  

În anul 1965 școala solicita CAP-ului Crainici un lot 
experimental pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ: 

„Indicăm dacă este posibil să fie cât mai aproape de școală, 
locul cel mai potrivit ar fi cel indicat în planul școlii întocmit de 
inginer, dar pe care Sfatul Popular nu l-a comasat la noul local de 
școală, lângă apa „Călugărița”sau în altă parte. De asemenea 
cerem ,dacă nu ni se dă terenul de la școala nouă cel puțin să ni se 
deschidă drum la fântâna din locul numit„ Dăești”.64 Ceea ce m-a 
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frapat în această cerere este faptul că școala din Comănești este 
menționată ca făcând parte din raionul Strehaia. Tot din această 
perioadă datează și o informare despre lotul școlar în suprafață de 
8 ari în locul numit ”Furca isvorului”65 

Din această perioadă numărul elevilor începe să scadă astfel 
că în 1971 școala funcționa , așa cum se desprinde din  
documente, cu un număr de 27 de elevi :                                                                                                       
I(9), II(8),III(7), IV(3), promovați la sfârșitul anului. Imediat după 
Crăciun la școală se forma un comitet  care se ocupa de 
cumpărarea darurilor pentru Pomul de iarnă și sunt împărțite aceste 
daruri pentru 26 de elevii conform unui tabel nominal din 201 1972. 
Tot în această perioadă se poate constata dintr-o Dare de seamă: 

„Datorită faptului că Cooperația de consum a ocupat o parte 
din încăperile Căminului cultural din Comănești și se  vinde băutură 
la acest magazin s-au întâmplat multe scandaluri. S-au făcut 
nenumărate rapoarte la Consiliul Popular Bala să sprijine 
recondiționarea localului  și eliberarea încăperilor ocupate de 
Cooperația de consum, dar nu s-a rezolvat nimic până în prezent. 
Aceste trei sate :Comănești . Molani și Brativoiești cu o populație 
de peste 250 de familii sunt lipsite de un local de cămin cultural 
corespunzător, de aceea propun să se ia măsuri pentru 
recondiționarea localului de la școala veche din satul Comănești 
care să fie folosit pentru Cămin cultural.”66 

Actul este semnat de directorul Alexandru Miloșescu..În vara 
anului 1972 era planificată o excursie la nivelul Școlii  din Crainici 
la care participau și elevi de la Comănești.  În  Și la această școală 
se făceau tot felul de acțiuni culturale, exista o bibliotecă cu un 
număr de 50 de cititori. În fiecare vară elevii trebuie să crească 
viermi de mătase. Pentru că în școală nu era spațiu suficient 
aceștia  erau împărțiți elevilor pentru a se ocupa de creșterea lor 
acasă. În anul 1973 părinții au refuzat să ia viermii de mătase 
acasă, i-au dus la cancelaria școlii vechi, iar domnul director 
împreună cu doamna educatoare Ștefănescu Marcela, îngrijitoarea 
Miloșescu Maria și președinta Comitetului de părinți Pițu Nicoleta s-
au deplasat la cancelaria școlii vechi și  au constatat moartea 
viermilor de mătase pentru că  gestionarul Sabin Butaru a refuzat 
să le dea godinul școlii să încălzească sala. Cerem să vină 
organele competente să constate cauza morții să se indice actele 
legale. În caz că au murit de frig să fie imputați cele 10 grame de 
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viermi de mătase gestionarului Butaru Sabin care a refuzat să dea 
godinul școlii pentru a face focul în el”. 67 La școala din Comănești 
a funcționat și grădiniță, luând ființă ca urmare a unei adrese 
trimise către Inspectoratul școlar,  după cum se specifică într-o 
adresă semnată de Alexandru Miloșescu: 

„ Ca urmare a unui studiu întreprins  în cadrul circumscripției 
școlare Comănești comuna Bala, în legătură cu existența unui 
număr legal de copii pentru înființarea unei grădinițe de copii  în 
satul Comănești comuna Bala pentru data de 1 martie 1963 pot să 
fie înscriși la grădiniță un număr de 35 de copii din care 5 vor 
merge la școală cu data de 15 septembrie 1973, rămânând un 
număr de   30 copii pentru anul școlar 1973/74 și 34 de copii pentru 
1974/1975, așa cum reiese din tabelele nominale pe care le 
trimitem alăturat. Vă rugăm să ne informați dacă se poate înființa o 
unitate preșcolară în acest sat, deoarece majoritatea copiilor sunt fii 
de cooperatori.”68 

Din același an 
datează o adresă către 
școala Crainici prin care 
se face cunoscut că s-a 
prezentat la școala din 
Comănești  Jiroveanu 
Roxanda conform 
dispoziției de repartizare 
nr. 48, din data de 3 iulie 
1973:„Tov. educatoare 
este prezentă la școală și 
vă rugăm să fie trecută pe 
statul de plată pe luna 
septembrie 1973”69 

  Chiar în același an în perioada de vară am descoperit o 
cerere în care se menționa „educatoare la grădinița Comănești, 
comuna Bala” și care solicita  eliberarea unei adeverințe de 
salariat. .Tot dumneaei semnează și o situație în care figurează 29 
de elevi  împărțiți în trei grupe(11, 7, 11)  Am găsit doar trei 
cataloage, primul pe anul școlar 1974/75 și 1975-1976,iar celălalt 
cuprinde  anii1980/1981,1981/1982. Pe coperta primului catalog 
este notat numele educatoarei Cusmulescu Rodica( o chema de 
fapt Roxana), iar în celelalte două cataloage printre elevii înscriși 
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am  dat și de numele  Juncu George, respectiv  Juncu Corina ,fapt 
care m-a determinat să consider că  venise educatoare aici doamna 
Juncu Maria, soția colegului meu, Juncu Constantin, directorul școlii 
din Crainici, care a lucrat o bună perioadă  la Sărdănești. În anul 
1963/64,după cum reiese dintr-o Dare de seamă statistică, la 
Comănești erau 39 de elevi :I(11) ,II(8),III(12),IV(8), iar în 
anul1964/1965 erau numai 36 deoarece în clasa I veniseră doar 8 
elevi, în  1966/1967 erau 33, iar în 1970/71 numărul scăzuse la 27, 
repartizați pe clase astfel :I(9), II(7), III(8), IV(3). Trebuie să 
menționăm însă că în această perioadă funcționa și școala din 
Brativoiești. 

În ultima perioadă 
numărul copiilor a scăzut în 
mod vizibil iar școala din 
Brativoiești împreună cu 
grădinița s-au desființat, dar a 
rămas școala și grădinița din 
Comănești. Învățătoare  a 
venit doamna Nae Constanța 
Valentina, pe numele de 
domnișoară Tăpârdea care 
are în primire toate cele patru 
clase, iar educatoare este 
doamna Marinescu Daniela, 
absolventă a Școlii 
Postliceale Pedagogice din 
Băile Herculane și a Facultății 
de sociologie- psihologie din București, în anul 2012 

Doamna învățătoare Țăpârdea Valentina este absolventă a 
Școlii postliceale „Nicolae Titulescu ” din Slatina și a Facultății de 
Științe ale Educației a Universității din Pitești, în anul 2014. 

Doamna învățătoare a lucrat inițial la Pistrița între anii 1989- 
1994, după care a trecut la Școala din Comănești. În procesul 
verbal de inspecție din anul 2008 domnul metodist Valeriu Dăogariu 
din Baia de Aramă aprecia astfel activitatea doamnei învățătoare: 

„Doamna învățătoare este apreciată pentru seriozitatea, 
punctualitatea și promptitudinea cu care răspunde solicitărilor școlii. 
Are o relație de comunicare bună cu doamna educatoare și se 
bucură de respectul elevilor și părinților cu care păstrează 

 

Doamna învățătoare Țăpârdea 
supraveghind elevii 



permanent  legătura , având o comportare exemplară nu numai în 
școală , ci și în comunitate”.70  

Lucrarea pentru grad a avut ca temă: „Metodologia  
organizării și desfășurării jocului  la lecțiile de matematică”, 
apreciată cu nota 10 (zece): 

Doamna învățătoare împreună cu doamna educatoare 
Marinescu, nora nepotului fostului învățător care a pus bazele școlii 
din Brativoiești  organizează la școală o mare diversitate de 
activități extrașcolare cu elevii: plimbări , vizite, excursii și se 
remarcă prin apropierea față de generațiile de elevi pe care le 
conduce, dând dovadă de exigență și  de responsabilitate.  

Școala din Comănești  este așadar pe mâini bune, dar are 
din păcate tot mai puțini elevi. Și când te gândești că în urmă nu cu 
mulți ani, când făceam naveta, de aici se umplea autobuzul de 
elevi,  încât nu aveau loc  pe scaune, aproape că nu-ți vine să 
crezi.  
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 Cu certitudine că este o 
școală veche deoarece 
funcționa în anul 1857 fiind 
trecută „în „statul de leafă”71 
alături de Lăturoasa , la care  
era Mih. Popescu ori 
„Runcșoru- Ion Cerbu” .Un 
învățător pe nume Gheorghe 
Pătruțesvu din Crainici 
funcțona în altă localitate, dar 
regimul funcționării școlilor era 
provizoriu, după cum 
concluziona același cercetător: 

„Spre pildă în 1864-65 nu mai găsim școala din Vidimirești, 
nici pe cea din Glogova sau pe cea din Zegaia.Avem în schimb alte 
noui: Bâcleș Imoasa,, Hinova, Runcșoru, Crainici”72 

Nu am mai putut reconstitui, cu toate încercările, începuturile 
acestei școli și nici  locațiile în care ea a funcționat. Cel mai vechi 
document pe care l-am găsit la arhiva școlii a fost un dosar din anul 
1877  in care se prezenta o situație a animalelor din comună: 

(„290 boi,77 vaci, 305 vaci,305 oi și 128 capre”)73.O situație 
referitoare la numărul elevilor am găsit abia din perioada 
interbelică, numită Recensământul elevilor de vârstă școlară din 
comuna Crainici , document realizat în perioada premergătoare 
celui de-al doilea război mondial (1938).Din acest document am 
aflat că în comună erau la acea dată un număr de 167 elevi, ceea 
ce mi se pare destul de mult comparativ cu  populația școlară din 
zilele noastre. Probabil că din comună făceau parte și satele: 
Sărdănești,  Brativoiești, Molani și Comănești. La școală, în două 
fișete metalice, am mai găsit doar cataloagele, câteva registre 
matricole și  niște dosare de corespondență. 

Cele mai vechi cataloage sunt din anul 1949/1950. La clasele 
I-II învățător era Gh. I Popescu care deținea și funcția de director , 
având un număr de 17 elevi. Printre ei am întâlnit și nume ca: 
Burnaz, Miloșescu, Chilom, Cașotă, nume care se  mai întâlnesc și 
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actualmente în sat. Menționăm că numele Burnaz  este cel al 
ctitorilor bisericii  aflate 
între Crainici și Sărdănești 
.Un asemenea nume am 
întâlnit și în cimitirul de la 
Cătune, unde probabil se 
răspândise neamul, 
deoarece biserica de la 
Clejnești, de dincolo de 
Culmea Motrului fusese 
construită ceva mai târziu, 
după modelul celei din 
Crainici. La clasele I-II, 
învățător era A. Cocâr, 
probabil din Glogova după 
nume, cu un număr de 16 elevi. În anul 1953/54 am găsit-o  în acte 
ca învățătoare pe Drăcea Elisabeta( la clasele I-III ),cu un număr de 
24 de elevi(I:19, III:5).Cam în aceeași perioadă a învățat la școala 
din Crainici doamna Muja Negreanu Veronica aflată acum la 
venerabila vârstă de aproape 90 de ani. Acolo , la școala din 
mijlocul satului care are  peste 120 de ani și-a făcut și dumneaei 
primele trei clase de care-și  amintește cu drag: 

„Prima zi de școală 5 septembrie 1936,aveam rochiță nouă, 
săndăluțe și săcuiul țesut de bunica-n război pe timpul nopților de 
iarnă. Înainte de a părăsi poarta casei țin minte că bunica mi-a 
spus: „Ai grijă că dacă nu înveți, te așteaptă mărăcinii pe 
poiană” 74Acolo  vățat  multe generații care veneau din toate 
colțurile satului și  de la Sărdănești ori de pe Valea Plopului, cu 
tăblița și condeiul în săcui.. Acolo e  clasa unde la vârsta de 6 ani 
am scris primele litere și primele cifre, am fost așezată în prima 
bancă și am început să pricep tainele învățăturii cu domnul 
învățător  Ion Cașotă care a condus multe generații de elevi și pe 
toți i-a învățat bine. Pe noi fetele ne-a așezat în prima bancă, iar 
băieții în banca a doua. Deși eram din același sat nu ne cunoșteam, 
dar cât am fost la școală am devenit o adevărată familie. Chiar 
dacă am plecat apoi din sat abia așteptam vacanțele să ne întâlnim 
și să putem încropi câte o serbare de Paști ori de Crăciun. La Paști 
mergeam la slujba de Înviere cu hăinuțe noi și ouă roșii în  mâini. În 
clasele încăpătoare ale școlii aș putea  plasa toată literatura 
medicală pe care am acumulat-o dea lungul vremii și cele peste 60 
de diplome, cupe și medalii pe care le-am câștigat de-a lungul 
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Localul căminului cultural(muzeu) 



vremii. Aș vrea să le donez satului meu, Crainici în care sper că 
vom reuși să deschidem un 
muzeu, căci acesta este 
satul primelor mele amintiri 
și al copilăriei, satul unde se 
mai păstrează casa bunilor 
mei ridicată în 1887 prin 
munca lui moș Pătru și a 
mamei Maria.”75 

În anul 1955/56 
funcționa însă și o Școală 
elementară, deoarece am 
găsit într-un catalog înscriși 
25 de elevi în clasa a V-a și 
22 de elevi în clasa a VI a, 
iar cu un an înainte(1954/55) 
numărul elevilor din clasa a V-a era de 33, ceea ce înseamnă că 
aceste sate aveau un număr  mare de copii în acea vreme. Numărul 
a fost în creștere și pentru perioada următoare deoarece am găsit 
în anul1959/1960 numele învățătorului Gh Brujan (I:23-
III:14.Comuna Crainici făcea parte din raionul Strehaia, după cum 
se desprinde dintr-o copie a unei adeverințe eliberate doamnei 
Pârvulescu Elisabeta(Adresa nr. 87 din 23 ianuarie1966). În toată 
perioada comunistă numărul elevilor s-a păstrat destul de ridicat, 
furnizând o populație școlară suficientă pentru  menținerea claselor 
gimnaziale. Popescu Romulus, profesor de matematică, cel care a 
fost colegul meu la Ponoarele, mi-a spus că la Crainici nu era 
grădiniță până în anul 1960 și prima educatoare a fost Popescu 
Ecaterina: „Printre dascălii pe care i-am avut  menționez pe Drăgan 
Constantin din Nadanova, Duicu Ion din Tismana, Muciuciora Ion și 
alții. Cele mai renumite familii de dascăli din sat au fost: Șontea 
,Cașotă și Popescu.”76Oricum trendul era unul pozitiv, crescător, 
după cum se desprinde dintr-un tabel nominal cu copiii născuți între 
anii1964-1970, întocmit și semnat de către directorul 
școlii:1965(6),1966(7), 1967(14),1968(8), 1969(12), 1970(6) . 
Primul proces- verbal consemnat în „Registrul de inspecții” datează 
din anul 1960 și consemnează inspecția pentru definitivarea în 
învățământ a doamnei învățătoare Miloșescu Grigorița și a fost 
realizată de Popescu Gheorghe de la Secția de învățământ a 
raionului din Baia de Aramă, pe data de 5 mai 1960. Aici se 
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Școala din Crainici 



menționează următoarele referitor  la activitatea culturală 
desfășurată:  

 

„Tovarășa Miloșescu Grigorița 
activează în cadrul Căminului cultural 
din cadrul Căminului cultural din 
Comănești, Crainici. Cu tineretul din 
acest sat a reușit sp formeze o 
echipă de teatru și dansuri populare. 
Pentru concursul de teatru „I:L: 
Caragiale” a pregătit piesa „Cel din 
urmă” cu care s-a clasat pe locul I la 
faza intercomunală. În prezent 
pregătește piesa „Logodnă 
furtunoasă” care va fi prezenta în 
cadrul Căminului cultural din 
Crainici.”77  

Din inspecția realizată lui 
Tudor Șontea în calitate de director al 
acestei școli am aflat numărul mare de elevi care frecventau clasele 
gimnaziale:V(30), VI(31),VII(30).Inspectori mai exigenți precum 
domnul profesor de Limba și literatura română, Eleodor Popescu le 
solicitau cadrelor didactice să confecționeze mai mult material 
didactic, iar directorului școlii să realizeze mai multe interasistențe 
și să transmită constatările.  

Pentru anul școlar 1968/69  am găsit un tabel nominal cu  
numărul relativ mare de elevi din clasele gimnaziale. Dintr-o altă 
situație,  cerută la începutul anului școlar 1970/1971, am putut 
contata că s-a trecut deja la învățământul obligatoriu de 8  clase, iar 
efectivele pe clase erau următoarele: clasa I(7), II(4), III(8), 
IV(3),V(23, VI(27), VII(22), clasa VIII(23).Consiliul de conducere al 
unității școlare era format din: Crăiniceanu Valeriu, Popescu Elena, 
Giurcău Maria, Juncu Constantin, Pârvulescu Ion și Miloșescu 
Alexandru. Școala din Crainici  a fost construită în anul 1972, o 
școală nouă și modernă cu multe săli de clasă, cancelarie magazie 
și alte camere pentru  diferite utilități. N-am putut stabili cu 
exactitate în cât timp s-a construit noul local al școlii, dar există o 
situație cu materialele de construcție utilizate, fără a fi semnată de 
director. 
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La grădinița din localitate a fost repartizată Popescu Silvia, 
cu data de 1 septembrie 1973.Ea provenea dintr-o familie de 
intelectuali, tatăl său fiind învățător la mai multe școli din comună. 
În anul 1974 școala din Crainici funcționa cu următoarea încadrare,( 
20 de cadre didactice în Crainici, Comănești, Brativoiești și 
Sărdănești), după cum urmează: Crăiniceanu Valeriu, Șontea 
Tudor, Preda Elena, Nistoran Ion, Cristescu Paraschiva, Popescu 
Elena Silvia,Popescu Mihail, Pârvulescu Ion, Pîrvulescu 
Elisabeta,Retezanu Pantelie, 
Miloșescu Alexandru, Miloșescu 
Grigorița, Popescu Gh. Silvia, 
Ștefănescu Marcela, Coteț Ioana, 
Miloșescu Mihai, Miloșescu Ioana, 
Gulei Maria, Miloșescu Maria, 
Albișoru Constanța. Menționăm că 
in această perioadă școala avea 
statutul de Școală de 7 ani, iar 
centrul de comună era chiar satul 
Crainici, fapt care se desprinde 
din Adresa nr.117, din 11 
octombrie 1957,către Comitetul 
Executiv al comunei prin care se 
solicită tovarășului Virgil Marcu, 
administratorul loturilor 
zootehnice, un lot școlar pentru 
grădină. La 15  martie 1975,conform unei adrese cu nr. 1479, 
Școala din Crainici aparținea deja comunei Bala. În  această adresă  
se specifică gradul didactic și vechimea în muncă a personalului 
existent : Crăiniceanu Valeriu (definitiv, 23 ani), Șontea Teodor 
(gradul II, 27 ani), Morjan Niculina (definitiv, 6 ani), Preda Elena 
(definitiv, 4 ani), Juncu Constantin (definitiv, 4 ani),Cristescu 
Paraschiva(definitiv,3 ani),Popescu M Silvia(stagiar),Pîrvulescu Ion 
(definitiv, 20 ani),Retezanu Pantelimon(definitiv, 23 ani),Miloșescu 
Alexandru(definitiv, 21 ani), Miloșescu Grigorița(definitiv, 19 
ani),Pîrvulescu Elisabeta (definitiv, 19 ani), Retezanu Silvia 
(definitiv, 4 ani), Bobic Silvia (stagiar, 1 an), Cusmulescu Ruxanda 
(stagiar, 1 an). Se poate observa din acest tabel că căi mai vechi 
dascăli erau Șontea Teodor,Creiniceanu Valeriu și Retezanu 
Pantelimon și numai Șontea Teodor avea gradul al II-lea, ceilalți 
erau profesori definitivi și stagiari. În același an, prin adresa nr.103, 
din 15 ianuarie, 1975 se aduce la cunoștință că profesorul Juncu L 
Constantin  a devenit titular al acestei școli începând cu data de 1 
septembrie 1974 pe catedra de limba franceză. În această perioadă   

 

Copii în fața școlii 



Nistoran Ion avea statutul de profesor suplinitor împreună cu Silvia 
Retezanu. 

În procesul-verbal 
din 1972 este apreciat 
domnul Crăiniceanu 
Valerică astfel: 

„În calitate de 
profesor a manifestat un 
interes deosebit pentru 
pregătirea fiecărei lecții în 
vederea realizării unui înalt 
nivel de pregătire științifică 
și metodică. S-a desprins 
un interesul pentru 
utilizarea unui material 
didactic cât mai variat și la momentul potrivit”78Obiectul Limba și 
literatura română era predat în perioada respectivă de doamna 
profesor Preda Elena, așa cu se poate desprinde din inspecția 
făcută de domnul profesor Nicolae Dogaru, fostul director al liceului 
din Baia de Aramă. 

Conform adresei din 10 iulie 1974 la această școală fusese 
repartizată cu statutul de titular învățătoarea Morjan I Niculina și 
singura suplinitoare a școlii era Retezanu Silvia. Pe urmă școala a 
fost arondată comunei Bala  al cărei director era domnul profesor 
Cerbulescu Iulian, iar secretarul școlii era Elena Cusmulescu. Tot în 
acest an la școala din Crainici s-a titularizat  profesorul Constantin 
Juncu, pe catedra de limba franceză, inspector general în acea 
perioadă  fiind  Nicolae Molnar, unul dintre cei mai buni cunoscători 
ai școlilor din Mehedinți și a întregului personal didactic care  
deservea aceste școli. 

Dintre  cadre  au funcționat  cel mai îndelungat timp la  
această școală am reținut nume precum: Creiniceanu 
Valeriu(biologie), Popescu Mihai(chimie),Popescu Silvia 
(matematică), Cristescu Paraschiva(istorie-geografie), Juncu 
Constantin(franceză),Preda Elena (română) ori numele soților 
Miloșescu (învățători),ori al soților Pârvulescu(Pârvulescu Ion- 
învățător și Pârvulescu Elisabeta , educatoare).În anul 1977, în luna 
iulie, la școală funcționau șase profesori, șase învățători, patru 
educatoare și opt îngrijitori, cu salariu de 300 lei fiecare. În total 
pentru salarizare se cheltuia  suma de 33 875 lei, cum se desprinde 
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dintr-un sat de plată .Crăiniceanu Valeriu a deținut mult timp și 
funcția de director a școlii. Dintr-o adeverință cu nr,118 din 11 II 
1967 se poate constata că a fost absolvent al Facultății de Științe 
Naturale și a susținut examenul de stat în  sesiunea din februarie, 
anul 1967. Valeriu Crăiniceanu se născuse la 26 martie, 1930 în 
localitatea Iupca (probabil comuna) , a terminat școala elementară 
în satul Crainici și, după  absolvirea studiilor și-a susținut examenul 
de definitivare în învățământ la 1 august 1959, cum se desprinde 
din adeverința cu nr.4508 din 25 ianuarie 1960. Fusese repartizat la 
Școala elementară din Potoc, raionul Oravița, dar a făcut schimb cu 
Ciolofan Constantin și a venit la Școala din Crainici , raionul Baia 
de Aramă. Inițial Crăiniceanu Valeriu are atestat de învățător, 
conform ordinului nr. 943 din 29 aprilie 1958. În localitatea Potoc, 
raionul Oravița , Regiunea Banat, domnul Crăiniceanu a lucrat de la 
1septembrie 1951 până la 30 ianuarie 1957. Din adresa nr. 10 732 
din28 08 1955 se poate constata că domnul, învățător la școala 
Sohodol, comuna Pocruia a fost transferat în interesul 
învățământului la Școala din Crainici. Doamna învățător Preda 
Elena a venit de la școala din Miorița , județul Constanța începând 
cu data de 1 septembrie 1971.La școala din Crainici a suplinit și 
profesorul Grasu Petre  „împlinind stagiul de 10 ani ca profesor 
suplinitor cu bacalaureat”(Adeverința nr.1596 din 30 iulie 1969). La 
această școală a lucrat și domnul Popescu Mihail suplinitor pe 
catedra de Științele naturii încă din anul IV din timpul facultății( în 
1969/1970), pe catedra de  agricultură- chimie. Domnul profesor era 
înscris la Facultatea de Științele naturii și în anul 1967 dumnealui a 
funcționat  ca învățător suplinitor la Bala de Sus. Din  anul 1968 la  
această școală  a venit Popescu Silvia pe catedra de matematică-
fizică, fiind înscrisă la Facultatea de matematică- mecanică de la 
Universitatea din Timișoara. .Pe numele de fată Lupoianu, 
dumneaei se născuse pe data de 3 mai 1946, în comuna Cătunele. 
La școala din Crainici a lucrat și domnul profesor Mănescu Ion, 
născut la Dâlma, pe data de 30 iulie 1940, raionul Baia de Aramă. 



Din luna septembrie 1965 și până în 1968 a funcționat ca profesor 
suplinitor în comuna 
Moceriș din județul 
Caraș-Severin .A mai 
lucrat din 1963 până în 
1965  la Școala generală 
din Șopotul vechi și 
jumătate de an  la școala 
din Ogradena, după care 
a suplinit la Șovarna. Prin 
ordinul  3267/1969, 
conform adresei nr.14426 
din 1 septembrie 1969 a 
fost numit titular în 
învățământ, pe catedra 
de Limba română .Alt 
învățător care a funcționat în comună a fost Raicu Victor  care a 
lucrat de la 1 XII 1955 până la 4 XII 1961și pe urmă a trecut la 
Școala din Crainici. 

Un învățător cunoscut din zonă a fost Șontea Teodor, 
absolvent al Școlii normale care a funcționat în calitate de director 
al Școlii din Iupca între anii 1946- 1948 după care a trecut la 
Sărdănești unde a lucrat de la 1 septembrie 1949 până 14 aprilie 
1951 și apoi , prin decizia  nr.53 din 1 mai 1951 a trecut în funcția 
de inspector  în cadrul Secției de învățământ și cultură Baia de 
Aramă unde a funcționat până în anul 1952, când a fost transferat 
în funcția de director al Școlii elementare din Comuna  Florești, 
până la 1 aprilie 1953.De la 1 aprilie până la 1 septembrie 1953  a 
fost  director la Școala Medie Mixtă din Baia de Aramă, conform 
adresei nr. 237, din1 august 1958. Din 1953 și până la 1 septembrie 
1954  lucrase la Școala de 7 ani din Crainici și apoi la școala de la 
Sohodol, comuna Pocruia până la data de  1 septembrie 1955, după 
care  neîntrerupt, până la 15 octombrie 1962, la Școala generală 
Crainici, raionul Strehaia(comuna a aparținut o scurtă perioadă și 
de acest raion).Din actele existente la dosar am reținut că Șontea 
S. Theodor s-a născut la data de 2 septembrie1925, în comuna 
Comănești, județul Mehedinți. În sesiunea din luna iunie 1946  și-a 
susținut  la Târgu Jiu examenul de capacitate obținând diploma de 
învățător, cu media 8,06 ( clasificat al 15 lea pe centru).Diploma cu 
nr.852 a fost eliberată pe data de 11 august 1947 de către 
ministerul Culturii naționale și Cultelor. În anul  școlar1969/ 70 
Teodor Șontea era învățător la clasele I-IV din Crainici și avea 

 
Elevii la concursul de șah 



promovabilitatea 100/. Rezultate deosebite se obțineau și la clasele 
gimnaziale: 

„ La clasa  a V-a 
din 29 de elevi cu 
situația încheiată,28 
sunt promovați ,un 
singur  elev fiind 
corigent la două 
obiecte, având ca 
diriginte pe Popescu 
Silvia.. la clasa a Vi-a 
din 22 de elevi cu 
situația încheiată 20 au 
promovat și doi au 
rămas corigenți, 
diriginte profesor Grasu 
Petre.la clasa a VII-a 
din 31 de elevi 28 au promovat și 3 au rămas corigenți diriginte 
Raicu Victor.la clasa a VIII toți cei 19 elevi au promovat clasa 
Aceste rezultate bune la Școala Crainici au fost posibile în primul 
rând  datorită gradului de calificare al cadrelor didactice, deoarece 
din cele 12 cadre 11 au fost calificate.”79 

 La Crainici au mai lucrat ca suplinitori Crăciunescu Gh. Ion, 
pe catedra de matematică, Marcu Milica din comuna Vânători pe 
catedra de română,  Bobic Maria căsătorită Drăgulescu  din comuna 
Zegujani, care a mai lucrat și la Florești, la Rudina și la Cătunele, 
respectiv în satul Capul Dealului. Tot la Crainici am întâlnit și 
numele Mărgean Maria din Suceava, probabil căsătorită Brujan, 
care s-a prezentat la post   și după aceea s-a transferat la școala  
de 4 ani de la  Iupca. 

În perioada comunistă numărul copiilor era bine inventariat și 
ilustrează situația reală a nașterilor din acel moment. Un tabel 
nominal cuprinde copiii născuți între anii 1964-1970.1964(3), 
1965(3), 1966(7), 1967(14), 1968(8), 1969(12), 1970(5). Școala , 
așa cum am arătat, a avut o echipă de cadre didactice bine 
pregătite printre care menționăm profesorii: Șontea Teodor, 
Crăiniceanu Valeriu, Crăiniceanu Dorina, Retezanu Pantelie, 
Popescu Mihai, Spahiu Stelian, Popescu Silvia, Juncu Costică, 
Giurcău Maria, Cristescu Paraschiva, Preda Elena, oameni care au 
asigurat școlii o anumită prestanță  și i-au adus o faimă 
binemeritată. 
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În anul 1974 în Registrul de inspecții figurează și Cristescu  
Paraschiva, profesor de istorie- geografie, alături de Popescu 
Mihail, pe catedra de fizică chimie ori proaspătul titular Constantin 
Juncu, inspectat chiar în acel an , consemnându-se: 

„Are bune calități de pedagog. Este dinamic și dinamizează 
permanent elevii prin dialog dirijat și exerciții structurale variate și 
prin solicitarea permanentă a atenției și gândirii.”80 

În anul 1979, cel care-i realizează o inspecție și în calitatea 
de proaspăt director al școlii este Nicolae Calomfirescu, apreciindu-
i printre altele și activitatea social- culturală: 

„În ceea ce privește activitatea social culturală și obștească, 
după cum am fost informat, tovarășul profesor Juncu Constantin 
este o prezență mobilizatoare pentru colectivul de cadre didactice 
al școlii în care funcționează. Împreună cu alți colegi ai școlii a 
participat la realizarea unei brigăzi artistice , evidențiindu-se în  
faza locală desfășurată la Baia de Aramă și apoi la faza județeană 
desfășurată la Vânju Mare. Tovarășul profesor este organizatorul 
grupei sindicale și este în același timp bibliotecarul școlii, calitate în 
care a desfășurat variate activități și concursuri pe teme literare și 
expoziții de carte pentru tineret și adolescenți.”81 

Înainte de Revoluție, școala din Crainici avea un număr 
suficient de elevi, chiar dacă de pe atunci se putea sesiza o 
diminuare vizibilă a populației școlare aparținând satului Crainici. 
Într-un proces verbal din anul 1981  la o  inspecție curentă în 
această școală  este consemnat numărul de elevi pentru fiecare 
clasă în parte: I(7), II(8);III(3),IV(7);V(37);VI(34),VII(32),VIII(23). 
Trebuie să menționez că la această școală erau arondați și elevii 
din localitățile :Sărdănești, Câmpu Mare, Brativoiești, Comănești și 
Molani. În anul 2016  școala mai funcționează doar 7 elevi dintre 
care doi la clasa pregătitoare :I(1),II(3),III(-),IV(1) și în anul următor, 
2017, ciclul primar se desființează. iar elevii  trec la Comănești. 
Ultimul dascăl al acestei școli a fost colega noastră de la Baia e 
Aramă, doamna Crăiniceanu Dorina, fiica domnului profesor de 
biologie Valeriu Crăiniceanu, cea care împreună cu Mladen Delia 
au organizat o mare diversitate de activități culturale și au pus 
bazele unui muzeu în clădirea Căminului cultural. 

În anul centenarului Marii Uniri școala din Crainici mai 
funcționează doar  cu ciclul gimnazial cu trei clase, în regim de 
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Elevii la program 

simultaneitate, având un număr de  27 de elevi, grupați în 
următoarele clase : VI(0),VI(9);VII(8),VIII(10). Clasele VI și VIl  au 
regim de simultaneitate , avându-l diriginte pe domnul Blendea 
Constantin, iar clasa a VIII îl are ca diriginte pe Prundeanu Dumitru. 

Aici mai lucrează Vlăduț Lorena, DragotăIlie și dragotă 
Elisabeta și Blendea Constantin. 

Am fost în penultima săptămână la școală ca să mai fac 
câteva fotografii și să mai stau de vorbă cu domnii profesori și, 
poate pentru că eram și eu în pragul pensionării, m-a  încercat  un 
sentiment de profundă 
nostalgie. Rememoram 
momentul când participasem 
la festivitatea pensionării 
prietenului meu, Costică 
Juncu împreună cu care 
fusesem la mai multe  
activități de perfecționare. 

Învățătorii și profesorii 
școlii pregătiseră activități 
interesante pe care le-am 
înregistrat, iar inspectorul 
Constantin Stana prezent la 
activitate, nici nu putea bănui, ca și mine de altfel, că această 
școală se va stinge și o să  rămână o  clădire pustie. Un gând de 
speranță  am încercat atunci când, fiind în juriu la Festivalul 
cozonacului, în anul centenar, am cunoscut-o pe doamna doctor 
Negreanu Veronica, fiica părintelui Muja Aristide. Dumneaei a 
propus să facem toate demersurile pentru a  transforma școala 
veche în muzeu și eu am  îmbrățișat această idee și am susținut-o 
în Consiliul local, cu convingerea că prin accesarea unor fonduri 
europene acest demers ar fi posibil.  Tot aici, în Crainici, ar  mai 
trebui pusă în valoare și personalitatea călugărului Nil Dorobanțu 
care se născuse într-un cătun care se numea pe  Valea Plopului și 
acum a rămas o simplă uliță a satului. De asemenea și biserica din 
Crainici, cel mai important monument  istoric din întreaga zonă, 
dacă ar fi  renovată,  așa cum părintele  a încercat deja cu spațiul 
exterior, ar putea deveni un  veritabil punct de atracție. 

 

 

 



Școala din  satul Dâlma 

Despre școala din 
Dâlma am cules informații 
din surse diverse. De mare 
ajutor mi-au fost colegii 
mei Paulescu Ion, fostul 
director al școlii și fiica 
dumnealui Paulescu Irina 
care au în lucru o 
monografie a acestei școli 
pe care am consultat-o 
parțial în manuscris. M-a 
ajutat de asemenea 
colegul meu Paulescu 
Petre, originar din Dâlma 
care a făcut clasele primare și gimnaziale acolo și  colegul meu 
Mihai Ioana, profesor  și scriitor   născut la Dâlma. Un sprijin 
deosebit l-am primit  de asemenea din partea domnului Gelu 
Mărgeanu care mi-a pus la dispoziție mai multe documente și 
doamnei învățătoare Dobrescu Augustina, actualul director al școlii 
pe care am deranja-o de mai multe ori. Existența școlii este 
datorată  îndârjirii oamenilor din sat care n-au vrut să cedeze o 
piatră veche , cu inscripții romane până când nu li s-a promis 
construirea unei școli, așa cum arăta cercetătorul N. D. Spineanu82 
La Dâlma scoala a fost deschisă abia la sfârșitul secolului al XIX-
lea în urma solicitărilor locuitorilor. La începutul secolului al XX-lea 
școala funcționa cu certitudine, după cum se desprinde dintr-un 
Registru de ședințe a conferințe școlare, pe anul 1908-1922.În 
Plaiul Cloșani funcționa cercul cultural „Cerna”  și sunt menționate 
câteva ședințe desfășurate în localitatea  Dâlma. La ședințe 
participau toți învățătorii școlilor arondate printre care cităm pe Al 
Bunceanu din Nadanova, Aurel Păunescu din Turtaba, Gheorghe 
Rogobete din Busești, Pantelie Vuescu din Cerna-Vârf, Nicolae 
Tudor din Seliște, Pandele Bejat din Prejna , C.C Sârbulescu din 
Balta., Nae Sârbulescu, Dâlma, N. Bănescu din Rudina. Pe data de 
1 DECEMBRIE conferința s-a ținut la Dâlma. Ședința este condusă 
de domnul Sebastian Popescu din Izverna, iar secretar era Pantelie 
Vuescu. Pe data de 6 martie 1911 ședința s-a ținut la Dâlma după 
ce s-a oficiat serviciul divin în biserica din localitate. Elevii școlii au 
interpretat „Imnul Regal” Preotul Radu Popescu de la Izverna, 
președintele cercului, a explicat rostul acestor conferințe, Grigore 
Vuiescu a vorbit despre stupărit, Alexandru Bunceanu despre 
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Școala nouă din Dâlma 



costumul național”. Corul elevilor a cântat aria 
„Dobrogeanule”.Ședința se încheie cu cuvântul lui Radu Popescu 
despre „Sentimentele 
patriotice . Cum trebuie 
înțelese și cultivate”. 
Conferința se încheie cu 
marșul„ Deșteaptă-te, 
Române!” 

La școala din 
Dâlma am găsit și câteva 
cataloage din acea 
perioadă. Într-unul dintre 
ele apărea numele lui 
Nae Sârbulescu, 
învățător originar din 
Comănești pe care îl 
menționăm la genealogia familiei Sârbulescu. În condică de 
prezență menționate activitățile făcute, iar pe data de 8 mai 1909 
scrie :„N-am ținut prelegeri fiindcă am fost cu domnul revizor școlar 
la școala din satul Busești în inspecție”. Școala veche a fost lângă 
cămin încă se mai păstrează și ar fi trebuit conservată ca muzeu 
deoarece sătenii au luptat încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea 
pentru realizarea ei. 

 De asemenea, pe data de 13 ianuarie 1913,Conferința s-a 
ținut la Dâlma în prezența primarului Gheorghe Mănescu. P. 
Vuescu propunea „instituirea unui comitet de literați  care să 
redacteze o revistă și alte cărți pentru copii. Președintele cercului 
menționa că „Îndrumarea spre citit nu se poate face decât prin 
cursuri,  timpul școlar nu permite alte cărți și nici citire 
extrașcolară”83. La 1 decembrie 1922 în locul domnului Sebastian 
Popescu,  care a fost ales deputat în Camera deputaților și fusese 
președinte timp de 14 ani, a fost numit părintele Nicolae Tudor din 
Seliște, .tatăl renumitului istoric Dumitru Tudor. Se pare că la 
început(până în anul 1911-1912) școala a funcționat în satul 
Runcșor.84 

La școala Dâlma a lucrat ca învățător Olaru Mircea, soția sa 
Olaru Angela fiind învățătoare la Runcșor. Actele  au fost preluate 
de la școala din Dâlma cu puțin timp înainte de Revoluția din 1989: 
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„Fondul arhivistic al Școlii  Mixte Dâlma, preluat la Arhivele 
Statului în anul 1987 cuprinde 195deunități arhivistice respectiv  73 
de dosare de corespondență primită și expediată în perioada 1992- 
1949,34 de registre matricole școlare din aceeași perioadă, 64 de 
cataloage, certificate de absolvire și registrul acestor documente 
pentru anii 1898-1907, recensămintele școlare din anii1896-
1945,registrul de inspecții efectuate în școală în perioada 1893-
1937, situațiile generale ale școlii în anii 1923-1941, registrul de 
inspecții sanitare în anii 1901-1934, statistica învățământului în anul 
1896 în școală, foaia de serviciu statistică pe 1893, avizele 
amenzilor școlare aplicate în anii 1894-1940 și alte documente. 
Este unul din fondurile arhivistice școlare care s-a păstrat aproape 
complet. Dosarele de corespondență s-au păstrat aproape fără 
lipsuri și pe lângă rapoartele, demersurile, situațiile statistice sau 
generale chestionarele, recensămintele școlare, etc întocmite și 
înaintate autorităților școlare locale și județene, aceste dosare 
cuprind ordinele, circularele, instrucțiunile și  deciziile Ministerului 
Instrucțiunii, Casei Școalelor și Revizoratului Școlar   emise și 
trimise în anii 1892-1948. ”Toate aceste materiale au un mare 
impact pentru că subliniază actele normative, manualele, frecvența, 
situația elevilor, materialul didactic, revistele, băncile populare, 
obștile agricole, cooperativele , industria casnică, cantina școlară, 
infirmeria, farmacia școlii, corul, teatrul, biblioteca, șezătorile și 
toate activitățile care au contribuit la propășirea satului 
românesc.” 85 

Încă de la începuturi școala a funcționat drept Școală 
Primară Mixtă,  primul învățător a fost N. Bordîncu.  Localul a fost 
construit cu ajutorul localnicilor. La 23 ianuarie învățătorul raporta 
primarului că școala era neîncăpătoare și cerea înființarea unui nou 
local, dar școala a rămas în același local până în anul 1912.Am 
găsit ân Arhiva școlii un catalog din acea perioadă. Cu această 
titulatură a funcționat până în anul 1948, când s-a transformat în 
Școală Elementară cu clasele I-IV. Primul local a fost în centrul 
satului unde a funcționat și Căminul cultural. Din 1912 școala s-a 
mutat într-o casă particulară a lui Gh Paulescu, care fusese 
închiriată și deci a funcționat cu chirie până la 30 ianuarie 1914 
când se pare că s-a inaugurat noul local cu sprijinul primarului din 
acea vreme, Gheorghe P Mănescu a reușit să mobilizeze cetățenii 
pentru noua construcție. Aceasta  era mult mai încăpătoare, 
dispunea de o sală de clasă, dependințe și două camere destinate 
învățătorului, sub același acoperiș cu primăria comunei. 
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Până la sfârșitul secolului al XIX-lea școala a avut aproape 
un număr constant de elevi:1894/95(46),1896/97(42). De la 
începutul secolului al XX-lea școala a funcționat  în aceeași clădire 
cu primăria sub conducerea lui Sabin Iscruțescu. La început, în luna 
decembrie 1893, școala avea trei bănci, o catedră, o tablă, un dulap 
pentru arhivă , o icoană și patru tablouri ale familiei regale.86 Acum 
elevii erau împărțiți pe divizii, în anul 1908  la școală erau  înscriși 
42 de elevi, grupați pe clase astfel: I(22),II(16),III(7).Noul local 
inaugurat în 1914 cuprindea un mobilier mai bogat(16 bănci,, 
catedră, dulap ,tablă), La această dată, în noiembrie 1919, la 
această școală existau un număr de 73   de elevi. Abia în 1926 
școala dispunea și de un atelier de tâmplărie și un mobilier 
suficient, fapt care se înrăutățește după război: 

„După cel de-al doilea război mondial, în aprilie 1946, 
zestrea școlii era compusă din 5 bănci, un dulap, grădină de 350 
m.p., o hartă a României, bibliotecă cu 100 de volume, muzeu cu 
48 de piese, cooperativă școlară cu 15 membri și un punct 
farmaceutic.”87 

 

Pentru a ne forma o 
scurtă idee asupra 
efectivelor de elevi o să 
încercăm o privire 
retrospectivă o lor încă de 
la începuturile școlii: 
1892/93(40), 1893/94 (40), 
1994/95 (46), 1896/97(42). 
După anul 1900 se poate 
constata o creștere a 
numărului de elevi: 1901 
(59 băieți și 6 fete), 
1902/1903 (61 băieți și 16 
fete), 1905/1906(52 băieți 
și 27 fete) și în 1907 (83 elevi) Acest număr al elevilor a scăzut în 
perioada războiului. În perioada interbelică acest număr a cunoscut 
din nou o creștere, în 1921 era învățător suplinitor Ion Izverceanu și 
lucra cu un număr de 45 de elevi  împreună cu Petre Rogobete, 
centrul de examinare  fiind la Nadanova. În anul școlar 1922-23 
erau 35 de băieți și 42 de fete. În 1925 școala era condusă de 
directorul G Brândușoiu, iar în anul școlar următor în 1926/27 de 
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către  G Stăiculescu din Malarișca. Acum erau 41 de băieți și 28 de 
fete, în total 69 de elevi. La 5 martie 1927 a venit la Dâlma ca 
învățător un om al locului, Dumitru Dobrescu din  satul Runcșor 
care a lucrat în acest an cu un număr de 37 de elevi. În anii 
1932/33(49 de băieți și 39 fete) și 38 de băieți și 48 de fete în anul 
1937/1938. Au mai funcționat în aceeași perioadă ca dascăli ai 
acestei școli N Marinescu și C. Cerbulescu și I.Căpăstraru,(probabil 
originar din Busești). Între 1936-1937 la școală lucrau C. 
Cerbulescu și Grigore Mănescu  din Dâlma. În anul școlar 1937-38, 
numărul de băieți era egal cu numărul de fete(48)  din totalul de 96 
de elevi. Clădirea a fost extinsă între anii 1933-37, iar după război 
Școala elementară Mixtă cuprinde un număr de 52 de elevi. În anul 
premergător războiului (1937-38) la Dâlma erau 78 de elevi. În 
perioada războiului, în anii 1942/43 erau înscriși la școală un număr 
de 92 de elevi. În anul 1945/46 la Dâlma funcționau șapte clase și 
numărul elevilor era de 39. 
Într-un proces –verbal din 
anul 1947 se menționează 
că la Dâlma erau doi dascăli 
:Gr Mănescu(Clasele I;II;III- 
33 elevi ) și Ioana Mărgeanu 
(Clasele IV; V, VI, VII -36 
elevi), iar programul se 
desfășoară zilnic de la 9-14. 
Pentru data de 1 Decembrie 
se organizează o șezătoare 
la care sunt invitați localnicii 
în frunte cu primarul, 
notarul, preotul și agentul 
agricol, iar pe 10 decembrie se pun bazele Căminului Cultural 
„Tudor Vladimirescu”, condus de un comitet format din 12 membri. 
Tot acum, în perioada postbelică, începe și activitatea de 
alfabetizare astfel că în anii 1951 /52 în această localitate existau 
doar  11 analfabeți. În această perioadă Grigore Mănescu a fost 
arestat și a suportat ani grei de detenție. Colegul meu, profesorul 
de  limba română Puiu Mănescu, un om nu prea vorbăreț, mi-a 
spus: 

„Tata era arestat și cei din conducerea comunei au venit să  
deschidă un magazin la noi în casă, dar a ieșit  bunicul cu barda la 
ei și i-a pus la punct”88. 

                                                           
88 Informație de la Puiu Mănescu, profesor în vârstă de 70 de ani din Dâlma. 
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Școala veche nu mai corespundea numărului mare de elevii 
și arunci s-a luat hotărârea constriurii unui local nou pe terenul lui 
Constantin crăciunescu, expropiat de Primărie. Inițiatorul a fost 
Mărgeanu Gheorghe.sprijint e săteni. Primele care cu piatră le-au 
adus Mărgeanu Gheorghe,Pârvănescu Gheorghe, Stoian 
gheorghe,Paulescu Gheorghe, Trotea D.Gheorghe. Margeanu 
cheorghe și-a însemnat toate cheltuielile și are toate bonurile de 
materiale. În anul 1970 s-a intrat în p rimele două clase i o 
cancelarie și apoi au fost construite alte două clase cu materiale 
aduse de la Orșova de la demolări. Oamenii din sat mergeau acolo 
și demolau și tot ei cărau materialele. Primarul, Cleciu constantin 
rămânea și pestenoapte la dâlma ca să supravegheze lucrările 
împreună cu noul director Ion Paulescu,care mi-a spus că lucrările 
au fost terminate prin 1974.mȘcoala a avut și un lot școlar pe un 
teren conficat de la învățătorul Dobrescu.Domnul director mi-a spus 
că a participat împreună cu Gheorghe Mărgeanu și alti săteni la 
arderea a două cuptoare de var la capul liniei unde-i 
transformatorul 

Din anul 1969 a venit la această școală profesor Paulescu 
Ion care a preluat funcția de director. Instructor de unitate era 
Mănescu Constanța, iar diriginții:Paulescu Eugenia(V),Mănescu G 
Ion(VI), Drăgotoniu Lucreția(VII)Popescu N Gheorghe(VIII) 

Cea mai lungă perioadă de direcție a acestei școli a avut-o 
colegul meu, Paulescu Ion, născut la 21 martie 1939 în satul 
Dâlma, comuna Rudina, județul Mehedinți. Din adeverința, nr 115 
din  3 februarie 1969, eliberată de Institutul Pedagogic de 3 ani din 
Baia Mare se desprinde că domnul Paulescu este absolvent al 
„Facultății de filologie cu examen de stat sesiunea ianuarie-
februarie 1969, a luat definitivatul(1969) și gradele în1979-II, 1994-I 

În anul 1962 s-a solicitat construirea unui local nou de școală 
pentru că elevii din Dâlma și Runcșor mergeau la gimnaziul din 
Rudina, care era atunci și centru de comună. Într-o situație  din 
anulCioacă 1964 clasele primare din Dâlma aveau 43 de elevi, 
repartizați pe clase astfel: I(8),II(14),III(6),IV(15). 

În anul 1964/65 s-a înființat Școala de 8 ani, dar spațiul nu 
era suficient și începând cu luna septembrie 1968 s-a aprobat 
execuția a două săli de clasă și o cancelarie. Domnul Constantin 
Mărgeanu din Dâlma ne-a spus că  tatăl său, său Ghită Mărgeanu a 
pus bazele școlii. El a trăit între anii 1910-1983, și soția lui, Ioana 
Mărgeanu, a fost învățătoare. Domnul Gelu Mărgeanu  ne-a 
mărturisit :„Școala veche era unde-i căminul și ca s-o facem pe-a 
nouă s-au adus materiale de la Orșova, de la demolări. Căram 



ferestre și uși le aduceam cu mașina până la Rudina și de acolo le 
luam cu carele cu boi că toți oamenii din sat săreau să dea o mână 
de ajutor. Tata strângea bani  de la oameni  pentru că îl cunoșteau 
și aveau încredere în el”În 1969 numărul elevilor scăzuse la 37 de 
elevi:I(9),II(10),III(10),IV(8)”89 

Domnul Gelu Mărgeanu ne-a pus la dispoziție mai multe 
carnete cu însemnări intitulate; „Diferite notații” în care am găsit 
notate numele tuturor dascălilor din Dâlma până la 1973.: 

„Învățătorii care au funcționat la Dâlma de la înființarea 
comunei și școalei, din anul 1885: Bordâncu (Proitești), Iscrulescu 
(Peșteana), Sârbulescu Nicolae (Bala), Dobrescu Dumitru 
(Runcșor), Istrate Gheorghe(Runcșor), Izverceanu Ion (cântăreț 
bisericesc- Runcșor), Rogobete Gheorghe (Nadanova), Maga 
(Balta), Brândușoiu Constantin (Costești), Bordâncu din (Proitești), 
Răchiteanu(Izverna). Aceștia 
au funcționat cât a figurat 
școala cu un singur post, iar 
de la înfiintarea postului al II-
lea au funcționat: Căpăstraru 
Vasile(Busești), Marinescu 
(Crainici), Gigore 
Mănescu(Dâlma), Cerbulescu 
Constantin (Runcșor), 
Mărgeanu g Ioana(Dâlma), 
Ivan Ion(Ilfov), Nicolicescu 
Pantelie(Busești),Olaru 
Mircea(Meriș- Runcșor), Ioana 
Elena(Dâlma). Tot dumnealui notează și primele locații unde a 
funcționat școala: 

„Odată cu înființarea comunei Dâlma au început și cursurile 
școalei primare. Primele cursuri s-au ținut în casele lui Constantin 
Decănu, actuala casă a lui Grigore Mănescu. S-au mai ținut ore și 
în casa lui Constantin Gherghescu(zis Cioacă ), actuala casă a lui 
Ilie Gheorghescu. În cele din urmă s-a improvizat o mică  școală 
făcută din scânduri care a fost folosită până în anul 1908 sau 1909 
când s-a început școala nouă de lemn care s-a terminat în  anul 
1913.Din anul 1908 și până în 1913, cât a ținut construcția școlii, 
cursurile s-au predat în casa lui Ion Paulescu, actuala casă a lui 
Nicolae Trotea din Rudina. În anul 1965 am început școala mare de 
cărămidă pe care am terminat-o în anul 1969, când s-au început 
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cursurile de opt clase”90.Tot aici am găsit  consemnat și anul 
înființării grădiniței:1973/ 1974 cu Mărgeanu Elena, prima 
educatoare și primii profesori de la școala cea nouă de 8 ani 
începută în anul 1965 și terminată în 
anul 1972:Paulescu Gh. Ion(catedra 
de română),primul director al școlii, 
Eugenia Paulescu(suplinitor), 
Paulescu I Petre(matematică)1962-
1972,Constanța Tănase căsătorită 
Mănescu(istorie-geografie), 
Bratiloveanu Janeta(științele 
naturii),Dragotoniu Lucreția(științele 
naturii),Mutu Elena(suplinitor 
română- franceză), Hortopan Grigore 
(matematică), Vrăteanu Maria 
(suplinitor franceză), Mocanu 
Elena(suplinitor matematică), 
Mărgeanu Elena(suplinitor română- 
franceză),Popescu Gheorghe 
(matematică), Blendea Speranța 
(română-franceză ),a făcut schimb cu Mănescu Ion în anul 1974.. 
Cu ea se încheie lista și citindu-i de mai multe ori numele mi-am 
adus aminte de fosta mea colegă de grupă de la IP 3 Oradea care a 
prins la reparțiție acest post din județul Mehedinți pe care eu l-am 
refuzat preferând Ponoarele. N-am mai întâlnit-o niciodată de 
atunci, dar știu că ea era din Padeș și oricum a ajuns în județul ei, 
dar eu n-am mai putut prinde județul Timiș și am rămas la 
Ponoarele și la Baia de Aramă, căsătorindu-mă la Bala. Și așa am 
ajuns să scrie despre localitatea în care aș fi putut fi repartizat. 

La începutul anului directorul școlii, Paulescu Ion,  le trasa 
sarcini cadrelor didactice 1.Tov.Mărgeanu Ioana și Paulescu Petre 
se vor ocupa de repararea weceului. 

2. Tov.Nicolicescu Pantelie se va ocupa de înlocuirea țiglei 
pe școala cea veche. La școala cea nouă se cer următoarele lucrări 
de făcut urgent: 

- Văruitul claselor și pulsul olanelor, se va ocupa de 
aceasta Paulescu Petre împreună cu directorul școlii 

- Transportul nisipului și a pietrei pentru cele două săli de 
clasă ce mai sunt de făcut. De aceasta se va ocupa tov 
Nicolicescu Pantelie și propun ca fiecare cadru să aibă în  
primire două echipe de care să răspundă.  
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Războiul de țesut 



-În satul Runcșor fiecare atelaj trebuie să transporte nisip la 
școala de 8 ani-răspunde directorul școlii.”91. 

Se poate observa că în cadrul școlii există responsabilități 
clare :Nicolicescu Pantelie răspunde de Căminul cultural, Popa 
Doina, de Biblioteca comunală, Hortopan Grigore, de biblioteca 
școlii și responsabil cu conferințele era Paulescu Ion. În anul 1971 
la 15 iunie Școala generală din Dâlma avea următoarele efective: 
I(10), II(12), III(7), IV(11),V(15),VI(16),VII(15).Se poate constata că  
la școală există un număr de 86 de elevi, dar efectivele de la 
clasele I-IV sunt într-o vizibilă scădere. În anul 1972, la școală 
funcționau: Paulescu Ion, Olaru Mircea, Mărgeanu Ioana,Tănase 
Constanța, Vrăteanu Maria, Paulescu Eugenia, Bratiloveanu 
Janeta, Mocanu Irina, Mutu Elena. Într-un proces verbal din 1972 se 
pune problema construirii grabnice a  atelierelor școală, iar 
Dragotoniu Lucreția propune ca„ obiectele produse în cadrul 
atelierelor școală să fie valorificate economic în cadrul Băilor Bala 
și solicită sprijinul în legătură cu aprovizionarea cu materiale de la 
Cooperativa ”Arta casnică” de la Tismana.”92 În această perioadă se 
organizau tabere școlare . Școlii din Dâlma îi sunt repartizate 12 
locuri și domnul Petre Paulescu propune ca fiecare profesor să ia 
măsuri pentru a depista copiii care pot merge în tabere. În 1973 
efectivele de elevi erau: I(11) ,II(6), III(8), IV(12), V(14), VI(15), 
VII(16), VIII(9). În acest an funcționează și clasa a VIIIa  și la 
școală  există un număr de 90 de elevi. În anul 1973 – 1974 au 
apărut cadre noi Popescu Gheorghe, Ioana Elena, Blendea 
Speranța și la grădiniță, Mărgeanu Elena care solicită sprijinul în 
ceea ce privește dotarea cu material didactic. Sarcinile care revin 
cadrelor sunt menționate direct, cu  promptitudine: 

„S-au repartizat următoarele responsabilități pentru fiecare 
dintre cadrele didactice pe anul școlar 1973- 1974: 

1 Brigada artistică de agitație:Dragotoniu Lucreția; 

2.Teatru și recitări:Prof Mănescu Ion, 

3.Dansuri,Prof Mănescu Constantina; 

4.Grupulvocal și cor :Prof. Popescu Gheorghe, 

5.Munca cu cartea în cadrul Căminului cultural :Ioana Elena 

6.Conferințe:Prof Paulescu Ion, Olaru Mircea;”93 
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În anul școlar 1974/ 1975, cu ocazia testării elevilor de 
clasele a  IV și a VIII a, se consemnează efectivele din aceste clase 
: IV(5),,VIII(15),ilustrând o scăderea  vizibilă.  

Imediat după Revoluție, în anul 1992 la Scoala din Dâlma 
erau înscriși 62 de elevi, repartizați pe clase astfel 
:I(5),II(3),III(9),IV(7), V(7),VI(12),VII(9),VIII(10)iar profesorii diriginți 
erau următorii: Ioana Elena(clasa I-III),Paulescu Ion(clasa a II-a șu 
clasa a IV-a)Mănescu Constantina( V),Paulescu Eugenia (VI), 
Diaconescu Monica(VII), 
Mănescu Ion(VIII). În anul 
1993 la școală lucra și soția 
preotului Diaconescu Luca, 
doamna Maria Diaconescu 
precum și colegul meu, Mihai 
Ioana care sublinia frecvența  
bună a elevilor,  arătând că ei 
au multe goluri la română și 
la franceză, obiectele pe care 
dumnealui le-a predat. 
Colegul meu , Mihai este unul 
dintre profesorii bine cotați 
din Drobeta Turnu Severin și 
un important scriitor. 

În anul 1997, la sfârșitul anului școlar , conform Registrului 
de procese  verbale  ale Consiliului pedagogic, existau următoarele 
efective de elevi :I(7),II(5),III(8),IV(10);V(6),VI(6),VII(5), VIII(11). 
Ciclul primar cuprindea 30 de elevi, iar ciclul gimnazial avea 28 de 
elevi, iar profesorii diriginți erau următorii :Drăgulescu Theodor 
(I;III),Lotoroșanu Angela(II;IV), Vucea Margareta(clasa a V-a), 
Mănescu Constantina(clasa a VI-a),Paulescu Eugenia(clasa a VII-a) 
și Diaconescu Monica(clasa a VIII-a), iar la grădiniță funcționa 
Mărgeanu Elena. În anul următor la școală apar cadre noi precum 
Tătucu Mariana și Mărgeanu Rodica Ioana și Călugăru Nicolae.,iar 
la școala din Runcșor, învățător și director era Șocâte Viorel. În 
anul următor școala funcționa cu un număr de 55 de elevi dintre 
care 54 promovaseră.94Colegul meu,  Mihai Ioana a mai lucrat la 
această școală în anul 2000, când  a fost diriginte la clasa a VIII-
a:”La limba română elevii sunt pregătiți .Am discutat cu ei despre 
orientarea școlară și profesională și despre examenul de 
capacitate. Nu fac pregătire cu elevii clase a VIIII-a pentru că nu 
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Domnișoara profesoară Irina Paulescu 



sunt plătit, iar în ceea ce privește aniversarea școlii propun să fie o 
adunare a tuturor fiilor satului.”95 

În anul 2000 școala cuprindea în ciclul primar 18 elevi, iar în 
ciclul gimnazial 31, cu următoarele efective pe clasă :I(2).II(5), 
III(5),IV(6),V(6),VI(9),VII(11),VIII(5), având următorii diriginți 
:Diaconescu Monica(I-III), Drăgulescu Theodor(II-IV) ,Mănescu 
Constantin (V), Paulescu Eugenia(VI), Pârvănescu Ana(VII) și Mihai 
Ioana(VIII). 

În anul 2002, când este ultimul proces- verbal din acest 
registru cadre didactice la școală erau: Paulescu Ion, Paulescu 
Eugenia, Mănescu Constantina, Diaconescu Monica, Tătucu 
Janeta, Vucea Margareta, Cimpoca Mirela Iulia, Pârvănescu Ana și 
Mărgeanu Elena.Acum se aduce la cunoștința cadrelor didactice că 
școlile care au un număr de elevi sub efectiv vor trece la predare 
simultană ori se vor restrânge. Școala  din Dâlma era prinsă în 
programul de reabilitare și printre cerințele comunicate este și 
aceea de a fi curățită curtea școlii de arborii uscati și ceilalți 
trebuiau văruiți:„ biblioteca să-și reia activitatea, să se întocmească 
bugetul de venituri și cheltuieli, să fie întocmite monografii ale 
școlii, bisericii ori a altor instituții din comună, să se respecte planul 
cadru și să fie atrase venituri din surse extrabugetare care să 
acopere nevoile școlii”96. 

Numărul de elevi de la școală a fost în continua descreștere 
deoarece mulți tineri au plecat din comună  și populația școlară  s-a 
diminuat  în anii următori. Acum se pensionează și unul dintre cei 
mai longevivi directori ai  școlilor din zonă(30 de ani de 
direcție)Domnul Paulescu s-a născut  la 21 03 1939 și a făcut 
studiile la Școala primară din Dâlma  între 1946-1950, după care a 
făcut gimnaziul la Drobeta Turnu Severin și liceul seral(1956-1959) 
la Tg. Jiu. A lucrat la Fabrica de confecții din  Târgu Jiu, a fost 
ucenic  de croitor, mecanic la Combinatul pentru industrializarea 
lemnului și apoi tehnician la Sibiu. După ce a finalizat studiile I P 3 
Baia Mare a fost profesor la Corund în   Maramureș și apoi a venit 
la Rudina în anul 1969 fiind președintele Comitetului de construcție 
și  apoi la Dâlma unde s-au plantat teii în fața școlii, brazii, pomii de 
pe lotul  școlii  și s-a construit cu ajutorul elevilor WC-ul școlii. 
Domnul director a avut și calitatea de deputat și a contribuit la 
amenajarea drumului Dâlma-Șovarna și alături de primarul 
Constantin Cleciu la plantarea arborilor din zona Băilor Bala. 
Primarul a fost o mână forte și atunci când s-a construit școala a 
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stat zi și noapte acolo pentru că trebuia dată în folosință la 
începutul anului școlar Între anii 1979-1984 a contribuit la 
electrificarea satului și apoi la construirea noului local de școală 
prin fonduri europene. Profesorul Paulescu Ion, om de-al locului și-
a adus o contribuție majoră la construcția școlii cât și la dezvoltarea 
învățământului din zonă. S-a pensionat în anul 2002 și a mai 
suplinit încă 5 ani ca profesor de română. 

În anul școlar 2009/2010 învățător era Prundeanu Nicoleta 
din Șovarna( pe catedra rezervată Ancuței Mănescu) și lucra 
simultan cu cele patru clase :I(1),II(3),III(8),IV(4).Clasele gimnaziale  
aveau și ele un regim simultan(V-VI),(VII-VIII)În clasele a V-a erau 
câte 5 elevi, în clasa a VII a 9, iar în clasa a VIII a 2.Personalul 
didactic era următorul: Zorilă Anca Elena(română),Chițimia 
Simona(engleză),Cașotă Daniela(istorie), Vlăduț Lorena(religie), 
Dobrescu Augustina (matematică-fizică), Mureșan Constantin 
(biologie). În anul 2014/2015  începe să funcționeze și clasa 
pregătitoare. Clasele primare cuprind un număr  de 17 elevi :I(3), 
III(6),IV(8), iar clasele gimnaziale  păstrează același regim de 
simultaneitate :V(5),VI(2),VII(2),VIII(7), totalizând un număr de 16 
elevi, ceea ce înseamnă de fapt un serios semnal de alarmă, 
încadrarea școlii fiind următoarea. Oprișan Maria(română), Chițimia 
Simona (engleză), Paulescu Irina (franceză), Dragotă Ilie 
(matematică), Paulescu Aurelian (biologie), Vlăduț Lorena(religie). 
În anul școlar trecut 2017/2018 clasa pregătitoare a avut 2 elevi și 
în total, clasele primare  aveau doar 11 elevi :I(5),II(2),III(1),IV(1). 
În momentul de față clasa a V-a nu există, iar celelalte trei clase: 
VI(4),VII(5),VIIII(5) totalizează doar 14 elevi,  fapt care ilustrează 
viitorul sumbru al acestei  instituții de învățământ vechi de peste o 
sută de ani. În acest an coordonarea școlii este asigurată de o  
doamnă învățătoare inimoasă și cu inițiativă, doamna Dobrescu 
Augustina, originară de la Șovarna și căsătorită în Runcșor. Cu 
dumneaei am purtat mai multe discuții  și m-a ajutat efectiv în 
cercetarea arhivei școlii. Am observat interesul pe care îl manifestă 
pentru valorificarea elementele locale pe care le cunoaște foarte 
bine deoarece socrul domniei sale  a fost unul dintre cei mai 
cunoscuți învățători ai zonei: Dobrescu Augustina. La rândul său 
doamna învățătoare este preocupată  atât de munca la clasă cât și 
de promovarea valorilor autentice ale cântecului și portului popular 
participând  împreună cu elevii la toate manifestările importante 
organizate la nivelul comunei. 

 

 



Școala din Iupca 

N-am reușit să stabilesc dacă la Iupca a  existat sau nu 
școală pe vremuri și acest lucru s-a întâmplat pentru că Iupca a fost 
comună cu statut propriu și mult timp  a aparținut de Ohaba. Dan 
Bădârcă din Bala de Jos m-ia povestit că bunicul său care a murit   
la vârsta de peste 90 de ani a făcut școala la Ohaba. N-am găsit 
nici date despre funcționarea școlii în perioada interbelică La 
școala  din Iupca a lucrat 
pentru o perioadă scurtă  și 
învățătorul Oarfă, când acest 
sat făcea parte din comuna 
Ohaba. Despre el se 
menționează că „a făcut 
șase luni de școală militară, 
a fost trimis pe front cu 
gradul de plutonier la 
Regimentul 17 Infanterie și a 
fost demobilizat cu gradul de 
sublocotenent”.97 

Primele cataloage 
aflate în arhiva școlii datează din anii 1951/52. 

După cum ne-a mărturisit domnul învățător Pană Ion din 
Giurești, școala din Iupca ar fi funcționat în clădirea Comitetului 
provizoriu în care prin anii 1948-1950  a fost și Cooperativă de 
consum. Primii dascăli care au lucrat la școală au fost:Popescu 
Gheorghe din Crainici, Răducan Șontea din Crainici și Totir 
Gheorghe din Ohaba.În perioada războiului, după cum mărturisea 
soacra domnului învățător Pană, Scurtu Tinca,  era o sărăcie cruntă  
Ea era elevă, avea 11-I2 ani  și toți elevii primeau câte o masă 
caldă la școală, acolo  se făcea pâine și mălai. După 1950 la 
această școală au lucrat Ivan Gheorghe din Brateș și Ungureanu 
Gheorghe din Stroiești. Primul proces-verbal  pe care l-am  găsit în 
arhiva școlii datează din  26 mai 1960,când la școală lucra  doamna 
Elisabeta Pârvulescu, care locuiește acuma Crainici și are vârsta de 
80  de ani. 

Abia după  anii 1960 numărul informațiilor a început să 
sporească. În anul 1964 la școală lucrau învățătorii Drăghici Mihail 
și Brujan Maria, învățătoare cu gradul didactic definitiv. În același 
an școala este inspectată de inspectorul metodist din cadrul Secției 
de învătământ a raionului Baia de Aramă. 
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Școala și căminul cultural din Iupca 



În anul 1970 școala este controlată de directorul  Cerbulescu 
I Iulică în baza unei decizii a Inspectoratului școlar, subliniindu-se 
faptul că  localul este bine întreținut și că s-au creat două posturi, 
dat fiind numărul mare de 
elevi iar sala de clasă 
devenise neîncăpătoare 
pentru că măsuța se află în 
fața băncilor și împiedica 
trecerea elevilor la tablă: 

”Pe al doilea post 
funcționa Dăogaru 
Eleonora căreia domnul 
director își propunea să-i  
se asigure o îndrumare, 
deoarece doamna preda la 
această școala de la 
începutul anului 1970/71 
(primul an de învățământ), 
dar aprecia felul cum doamna muncea cu elevii, faptul că aceștia 
citeau fluent, cu intonație și în mod deosebit  formarea unor 
deprinderi de solfegiere: 

„Elevii de clasa a IV-a sunt edificați cu scrierea notelor muzicale. 
Am observat că mulți di n elevii clasei a IV-a au reușit să execute și 
gama do major, deși în anii anteriori la această școală nu s-a dat 
atenție predării unor noțiuni teoretice predării unor noțiuni teoretice 
și practice la acest obiect”98 

Un învățător care și-a legat numele de această școală a fost 
Pană Ion care locuiește acum la Bala de Jos. Dumnealui a fost 
absolvent al Școlii pedagogice din Târgu Jiu. Într-un proces verbal 
de inspecție se consemna: 
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Doamna educatoare Marinescu cu 
preșcolarii 



”Pană Ion este un membru activ al Comisiei metodice a 
învățătorilor în cadrul căreia a ținut lecții deschise și referate 
apreciate pozitiv de participanții la aceste activități. Și în cadrul 
Consiluilui profesoral a prezentat două referate pe teme de 
optimizare a procesului de învățământ. A participat la toate 
ședințele cercurilor pedagogice. Desfășoară o propaganda 
adecvată în rândul 
părinților, atrăgând familia 
la o colaborare fructuoasă 
cu școala. În prezent 
învățătorul deține funcția 
de director al Căminului 
cultural, instruiește echipa 
de teatru și grupul vocal și 
a pregătit și prezentat mai 
multe programe artistice 
cu elevii. De doi ani este 
președintele Comisiei de 
judecată la Bala. Mai 
îndeplinește funcția de 
deputat sătesc pentru 
satele Iupca și Giurești 
precum și cea de propagandist de partid a satului Iupca, aceasta 
din urmă de 8 ani de zile. Se achită cu conștiinciozitate de toate 
sarcinile ce i se trasează atât în cadrul școlii, cât și în afara ei.”99 

Dumnelui a lucrat la Rudina(1955-1969), un an la Scoala din Bala 
de Sus(1969-1970).Din anul 1970 și până în anul 2ooo învățătorul 
Ion Pană a lucrat numai la această școală. 

În anul 1985 la școală  existau două posturi  cu un număr 
total de 36 de elevi: Pană Ion, clasa I(13), III(6) și Dăogaru 
Eleonora, clasele II(9), IV(7). 

Un cadru tânăr care a venit la această școală direct de pe 
băncile Liceului pedagogic a fost domnișoara învățătoare Spahiu 
Mirela, inspectată încă din primul an , pe data de 4 mai 1998: 

„Domnișoara învățătoare Spahiu S Mirela a dovedit o foarte 
bună pregătire de specialitate cu reale înclinații pentru această 
nobilă profesie de liminare a puilor de oameni. chintesența 
calităților sale se regăsește în nivelul de pregătire al elevilor săi cu 
toate că experiența didactică este destul de fragilă”.100  
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Doamna învațătoare Chițimia G. Simona cu 
elevii la activități 



În anul  2000 Spahiu 
Mirela era inspectată pentru 
obținerea gradului didactic II 
de către domnul metodist 
Trancă  Nicolae împreună 
cu directorul școlii Mureșan 
Elisabeta, subliniindu-se 
„atenția deosebită în  
proiectarea lecțiilor și o 
foarte bună cunoaștere a 
curriculumului școlar în 
vederea realizării unei 
instruiri eficiente. A doua 
inspecție s-a realizat de 
către Mișu Roateș tot în anul 2002 care arăta faptul că domnișoara 
învățătoare„  valorifică tot ceea ce este pozitiv la  fiecare elev și 
manifestă afecțiune față de elevi.” 

În anul 2002 își susține inspecția de definitivare Giura Lețiția 
Paraschiva care lucrează împreună cu Pană Ion, dar efectivele de 
elevi   încep deja să se diminueze. În anul 2004, în timpul în care  
primar al comunei era  domnul Ciută Vasile s-a ridicat la Iupca un 
local nou, cu fonduri europene. 

În anul 2011 domnișoara învățătoare care era înscrisă și la 
Facultatea de Filologie din Craiova, își susținea inspecția pentru 
definitivarea în învățământ, în condițiile învățământului simultan,. 
Cea care a efectuat această inspecție a fost metodistul Mariana 
Cornea, originară tot din Bala: 

„Lecțiile desfășurate au respectat metodologia predării  
specifică învățământul simultan, propunătoarea reușind să îmbine 
armonios activitatea directă cu cea independentă, acțiunea frontală 
ce cea pe grupe sau individuală. Spațiul educațional pe care l-a 
creat, climatul afectiv- emoțional au fost factori care au condus încă 
de la început la reușita lecțiilor. Pentru fiecare lecție, pentru fiecare 
clasă, doamna învățătoare a pregătit fițe de lucru s-au planșe 
didactice pe care le-a utilizat la momentul oportun,. A fost asigurat 
caracterul științific și practic- aplicativ al cunoștințelor predate și s-
au realizat corelații intra și interdisciplinare. Doamna învățătoare 
este preocupată de perfecționarea continuă, a absolvit numeroase 
cursuri  organizate de ISJ și CCD, a publicat cărți în domeniul 
educațional și o monografie, articole de specialitate în revista Pro 
Educația, a elaborat auxiliare curriculare.”101Ultimele două procese 
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Sala de clasă 



verbale cu care se încheie registrul de inspecții privesc înscrierea la 
gradul al II lea subliniază calitatea lecțiilor desfășurate,  paleta 
largă de metode și procedee, tonul cald și apropiat și tactul 
pedagogic, în legătură cu activitatea educativă în școală și în afara 
ei: 

  „Doamna învățătoare este 
implicată plenar în toate acțiunile 
desfășurate în școală, dar și în afara 
ei. Cu ocazia diferitelor evenimente 
istorice, religioase, sociale, 
organizează activități artistice, 
expoziții, prezintă referate reușind să 
antreneze colectivul în efectuarea 
unor drumeții și excursii tematice 
atrăgătoare..La grădiniță au lucrat 
mai multe educatoare, unele pentru o 
perioadă foarte scurtă de timp. O 
menționăm pe Baloteanu Ioana care 
și-a susținut inspecția pentru 
definitivare, conform  procesului 
verbal, p data de 25 mai 1975.Altă 
educatoare care a lucrat în mai multe 
sate ale comunei și a susținut 
inspecția de definitivare  tot la această școală a fost Juncu Maria. 
Inspecția a fost efectuată de Huidu  Mariana la 16 III 1976. În 
procesul verbal  se menționa interesul pentru confecționarea 
materialului didactic în vederea pregătirii lecțiilor și o cunoaștere 
aprofundată a familiilor  preșcolarilor cu care lucrează :„Tovarășa  
educatoare Juncu Maria are o bună pregătire   profesională de 
specialitate, manifestă conștiinciozitate și asigură o pregătire 
deosebită preșcolarilor. Desfășoară activități  culturale în cadrul 
brigăzii de agitație a comunei și își îndeplinește sarcinile care-i 
revin în calitate de membru UTC. Pregătește programe artistice cu 
copii contribuind la propagarea ideilor pedagogice în rândul 
părinților. Are o comportare demnă în colectivul pedagogic unde 
lucrează și de asemenea în familie și în societate.”102 

Din anul 1970 a fost încadrată la școala din Iupca 
învățătoarea Dăogaru Eleonora , om al locului care a lucrat aici 
împreună cu învățătorul. Pană Ion până în anul1990 când a fost 
transferată la Sărdănești.În anul 1985 școala a fost inspectată de 
doamna inspector Pătruț Sofia și la acea dată funcționa cu două 
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Elevii în curtea școlii 

posturi de învățător: Pană Ion și Dăogariu Eleonora, având un 
număr de 35 de elevi, repartizați pe clasă astfel: I(13), II(9), III(6), 
IV(7).  

În anul 2002 la grădiniță funcționa Ungureanu Claudia, 
susținându-și, pe data de 16 mai, inspecția de definitivare. În anul 
2004, după transferarea domnișoarei Spahiu la Baia de Aramă, 
pentru scurt timp la Școală a venit Izămșeanu Mioara, darm 
numărul elevilor scăzuse și  se lucra  simultan cu toate cele patru 
clase: :I(7),II(3),III(3),IV(5) care cuprindeau un număr de 18 elevi. 
În perioada următoare la Iupca a venit ca profesor în învățământul 
primar Chițimia G.Simona și ca educatoare Croitoru  Dana Claudia 
(educatoare- învățătoare),  susținându-și inspecția pentru gradul al 
II-lea, pe data de 15 XII 2005, după   cum consemna în procesul-
verbal  doamna inspector Fulga Mihaela: 

„Se apreciază competența și maturitatea profesională a 
doamnei educatoare și i se recomandă să persevereze pe această 
cale a conduitei perfecționării și autodepășirii”.103 Doamna Croitoru 
Claudia, pe numele de acum Răduică, după căsătorie, lucrează în 
prezent ca învățătoare la Rudina și a rămas cu același entuziasm și 
dăruire profesională.  

Tot ca educatoare 
și-a început activitatea și 
Hârșovescu Șontea 
Lavinia Radinca, actualul 
director al școlii din Bala, 
inspectată în anul 2010  
în vederea înscrierii la 
examenul pentru 
obținerea definitivării în 
învățământ. În procesul 
verbal se sublinia: 
„Prezență activă, 
cooperantă și deschisă, 
demonstrând că are 
capacitatea de a a-și 
raporta propriul comportament la exigențele unui stil pedagogic 
elevat,( menținându-se de asemenea) eforturile depuse pentru 
crearea unui ambient educațional de calitate, pentru implicarea 
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familiei în cadrul grădiniței, fiind apreciată deopotrivă de  
conducerea școlii, părinți și comunitatea locală.”104  

Ca educatoare la Iupca au funcționat:Cosmulescu Ionela 
(2011/ 2012,) Bolbotină Diana (2011/2012), Ivan Raluca(2012- 
2013),Gurgulescu Anca 2013—2015, iar de atunci lucrează 
Marinescu Maria, absolventă a Facultății de Psihologie de la 
Universitatea „Spiru Haret” din București. Doamna Marinescu a 
funcționat inițial la Crainici pe același post(2005-2015) și din 2015 
la Iupca.Doamna învățătoare Chițimia(Dăogaru Simona) este 
născută la Iupca la 7 septembrie 1977 este absolventă a Liceului 
economic din Craiova și apoi a Colegiului „Gheorghe Anghel”, filiala 
Craiova  și a Facultății de Litere, specializarea profesor 
învățământul primar și preșcolar. A suplinit la Crainici și Bala ,iar 
din 2009  și până în prezent este titulară la Iupca unde a funcționat 
și mama sa Dăogaru Eleonora.Și cred că nu există o 
responsabilitate mai mare decât aceea de a fi dascăl în satul tău 
natal.  
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Prin bunăvoința 
doamnei  învățătoare 
Dana Croitoru 
(Răduica) am avut 
acces la documentele 
de arhivă existente  la 
această școală și am 
descoperit câteva date 
despre  evoluția 
învățământului din 
Rudina, o  școală veche 
care a funcționat încă 
de la începuturile 
învățământului 
românesc.deschizâdu-se pe data de 2 decembrie 1838 pentru 21 
de școlari. Mai puține lucruri se știu despre evoluția școlii după 
momentul înființării. Abia în anul 1863 este atestat un învățător pe 
nume Ion Ionescu din Vidimirești105.Abia spre sfârșitul secolului al 
XIXălea școala s-a deschis într-un local închiriat fiind atestat ca 
învățător Haralambie Puiu, iar din anul 1895 vine ca dascăl  
Constsntin Bănescu originar din Glogova, absolvent al Școlii 
Nornale care a lucrat cu toți elevii celor cinci clase(43-96) pentru că 
abia din anul 1931 la școală au început să funcționeze două 
posturi: 

„La inițiativa lui C Bănescu, timp de mai bine de un deceniu 
în titulatura oficială a șcplii a figurat și titulatura lui „I,C.Brătianu”, 
începând cu anul școlar 1903/1903. De asemenea urmare a nevoii 
de înlăturare a analfabetismului în sat în anii școlari 1924-25 și 
1925/1926 școala a organizat cursuri de adulți. În ceea ce privește 
nivelul claselor intrate în structura școlii în anii școlari 1897/98 și 
1924/25 aceasta a funcționat cu clasele I-IV, iar în anii 1927-1948, 
cu clasele I-VII”106. După 1930 au lucrat ca învățătiri preotul Ștefan 
Sgândăr,DITotir, V Bobic,GH. Popescu, I Cojarcă, Gh Totir și 
alții.Un rol foarte important în această perioadă interbelică în 
evoluția școlii din Rudina l-a avut familia Totir (DI Totir,Gh 
Totir,Nicolița Totir și mai târziu Janeta Totir. La Ziua Eroilor(29 mai 
1941)GC Totir vorbește desp și se prezintă o serbare organizată cu 
eleviire însemnătatea sărbătorii. La 8 noiembrie este sărbătorită 
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Ziua regelui, la 24 ianuarie Unirea Principatelor. Directorul școlii,un 
foart bun organizator stabilește ca învătătoare Jeneta Totir să se 
ocupe de muze, farmacia școlară, bibliotecă și cor iar Nicolița Totir 
conduce cantina, grădina și se ocupă de aspectul exterior al școlii; 

„Pentru ca  munca să fie divizată și fiecare coleg să-și 
depună obolul la munca comună pentru instituție și anexele ei.. 
Toată activitatea se va coordona în așa măsură încât să se vadă că 
zi de zi se muncește  alături de clase la aceste instutuții anexe”, se 
spune într-o dispoziție din 4/II1944 de către directorul Totir107 
.Domnul învățător Dumitru Totir a fost una dintre cele mai 
interesante figuri ale întregului nostru ținut și va beneficia de o 
evocare cuprinzătoare  în subcapitolul despre rezistenta 
anticomunistă. Personalitatea dascălului nu este însă mai puțin 
fascinantă  așa cum o demonstrează un proces verbal din 1 iunie 
1945 în cadrul inspecției pentru acordarea gradației de merit, A fost 
numit în învățământ în 1925, în 1930 și-a luat definitivatul, în 1933 
a susținut gradul II și în 1939,gradul I. A funcționat primul an la 
Corlățel, apoi la Vidimirești, Șovarna și Rudina.Despre munca și 
personalitatea lui găsim numai cuvimte de laudă:„Reușește prin 
muncă fără preget să facă din școală un altar de lumină într-un sat 
sărac și uitat în văgăunile munților. Localul de școală are numai 
două sale de clasă. Cum la această școală funcționează trei posturi 
se lipsește de Dreptul de a locui în localul destinat directorului și 
instalează postul al treilea într-o cameră a acestui local îar în 
celelalte două face bucătăria și sala de mese pentru cantina 
școlară. Familia stă într-o casă veche părintească. Vrea și reușește 
să facă din școală un mediu educativ plăcut elevilor, amândouă 
localurile fiind foarte bine întreținute, iar salele de clasă în perfectă 
curățenie și frumos ornate cu lucrări executate de elevi”108 

Se menționează că elevii lucrează individual și păstrează 
toate lucrurile făcute. Elevii dispun de bibliotecă și farmacie proprie. 
Se menționează că muzeul are obiecte foarte vechi, o secure și um 
mai dei epoca de piatră și icoane înainte de 1700, Deși nu are lot 
școlar, ci doar o mică grădină, domnul director a știut s-o 
transforme”într-o  podoabă” sădită cu flori și cu pomi fructiferi. 
Activitatea dascălului este urmărită pe toate palierele: 

”Stăpânește foarte bine  tehnica alicării principiilor metodice 
în învățământ și știe să se facă plăcut și atrăgător către elevi.În 
felua acesta a devenit unul dintre cei mai pregătiți dascăli activând 
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în scris la reviste și foi pedagogice și sociale. A scris mai multe 
schițe și nuvele, dar din lipsa de fonduri n-a publicat decât 
una:„Icoană”.Articolele sale ca „Sună clopoțelul”, Aduceți-vă 
aminte, Mama,,Școala satului, Povara aratp gândurile și comcepția 
democratăcare, de abia acum a început să pornească pe adevăratul 
făgaș”109Este pusă în evidență activitatea sa pe tărâm 
social:inițiatorul unor comitete de binefacere, șeful biroului IOVR, 
conducătorul comitetului pemntru ridicare monumentului eroilor di 
șovarna și a înființat cantina școlară, a înființat o cooperativă de 
consum și este președintele băncii populare „înfrățirea”. Este un 
luptător pentru drepturile profesionale și timp de 15 ani a făcut 
parte dic comitetul de conducere al Asociației învățătorilor 
mehedințeni. Pe teren cultural se dovedește unul dintre cei mai 
pregătiți învățători prin care încearcă să ridice nivelul satenilor: 

„Înființează în acest scop societatea culturală „Vestirea”, 
conducând-o ca președinte Pentru felul cum a condus această 
societate a primit aprecieri din partea D-lui Dr conferențiar 
universitar State Drăgănescu care este membru al acestei societăți 
culturale.Î cadrul acestei societăți a organizat și a dat multe serbări 
culturale și a format o bibliotecă bogată. Împreună cu alți colegi a 
editat două gazete:”Brazda” și „Strigătul vremii„ în care a ds lupta 
pentru câțtigarea drepturilor învățătorilor.În concluzie învățătorul 
Dumitri i totir a desfășurat și desfășoară o activitate pe toate 
terenurile îndeplinind ci 
prisosință condițiile 
pentru  obținerea atât a 
gradației de merit , cât 
și a gradului superior în 
învățământ”110 

Cel mai vechi 
catalog pe care l-am 
găsit la școală este din 
anul  1930/1931 .În 
clasa I erau înscriși 12 
elevi. Catalogul conține 
un număr de 52 de 
poziții fiind pe mai mulți ani. Apar opt elevi în clasa a V-a și opt 
elevi în clasa a VI-a. În  catalog am găsit prinsă  o adeverință de la 
un atelier  meșteșugăresc. În care se menționează că elevul 
Frânculescu Gheorghe din clasa a V-a a făcut practică la atelierul 
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de cizmărie, solicitând să fie lăsat la școala de cizmăre spre a-și 
termina cei trei ani de învățătură. Mulți elevi au fost declarați 
repetenți, unii decedați, iar în dreptul elevului Cerbulescu 
Constantin din clasa a II, am găsit la rubrica „Observațiuni” 
scris:„Foarte obraznic, timp de o săptămâni nu va fi primit la 
școală”. 

Situația școlii din Rudina la începuturile perioadei comuniste 
când funcționau doar șapte clase se desprinde dintr-un Caiet 
statistic din această perioadă. În anul 1961/62, când localitatea 
Rudina era comună și aparținea raionului Baia de Aramă și regiunii 
Oltenia. Ciclul primar cuprindea 56 de elevi repartizați pe clase 
astfel :I(17); II(16); III(13); IV(10), iar ciclul gimnazial cuprindea 101 
elevi:V32);VI(39); VII(30). Numărul total al elevilor era 157.În anul 
următor, 1962/ 1963, școala avea următorul plan de școlarizare 
:I(12),II(17),III(15),IV(12),V(29),VI(31),VII(38). În această perioadă 
școala funcționa cu următoarea încadrare :Cerbulescu Virginia(I-
III), invățător, vârsta de 32 ani, vechime 13 ani, Pană Ion,( II-IV) 27 
de ani, 7 ani vechime, Totir Janeta, absolventă a Școlii normale,47 
de ani, 22 ani vechime, cu funcție de director, Cerbulescu Iulică, în 
vârstă de 37 de ani, cu 16 ani vechime, Murdeală  Augustina  în 
vârstă de 23 ani, 3 ani vechime, Plăvițu Octavia, 22 ani,2 ani 
vechime,În anul următor 1963/64 numărul elevilor cunoaște o mică 
scădere, ciclul primar are 52 de elevi :I(12); II(15); III(15),IV(10), iar 
ciclul gimnazial cuprinde93 de elevi :V(25),VI(30),VII(35) 

În anul 1963/1964 la Școala din Rudina funcționau șapte 
clase cu următoarele efective de elevi :I(16), II(10), III(17),, IV(14), 
V(26),VI9(25), VII(29) , cu un număr total de 57 de elevi la ciclul 
primar și 80 de elevi la ciclul gimnazial, mai mare decât avem acum 
la școala de centru. Învățători erau Totir Janeta, Cerbulescu 
Virginia și Pană Gh Ion, iar directorul școlii era Totir Janeta, iar 
dintre profesorii calificați i-am reținut pe  Bobic Maria (limba și 
literatura română), Cerbulescu Iulian(științele  naturii),Murdeală 
Augustina(istorie- geografie) și Diaconescu Silviu (matematică). În 
anul 1964/65  școala avea 167 de elevi repartizați pe clase 
astfel:I(10),II(16),III(10),Iv(18),V(36);VI(27),VII(23),VIII(27). 

Am urmărit încadrarea școlii și numărul de elevi în perioade 
diferite ca să ne putem face o imagine cât mai apropiată de 
realitate în măsura în care documentele din arhivă ne-au permis-
o.În anul 1965/66 școala era condusă de domnul profesor Ivănel 
Constantin, absolvent al Facultății de istorie- geografie, născut la 
20 martie 1930 la acea dată avea 13 ani vechime, ceea ce însemna 
că lucra în învățământ din anul 1952. Ca învățători la școală lucrau: 



Ioana Elena, născută la 20 septembrie 1936 în satul Dâlma, 
absolventă a Școlii pedagogice, învățătoare la clasa I  cu o vechime 
de 13 ani la acea dată.(adică fusese încadrată în învățământ din 
anul 1952). Domnul Gheorghe Totir din Vidimirești era absolvent al 
Școlii normale preda la clasa a II 
a, avea o vechime de 14 ani în 
învățământ, ceea ce înseamnă că 
lucra în învățământ din anul 1951 
și era învățător la clasa a III-a și 
Mănescu Gheorghe, născut la 17 
septembrie 1941. Ca profesori i-
am reținut în această perioadă pe 
Giugiuc Constantin,, născut la 13 
martie 1936 în satul Dâlma,  
profesor de matematică, absolvent 
al Facultății de matematică  a 
Universității din Timișoara și 
Chițimia Constantin, născut la 26 
august 1944, absolvent al 
Facultății de Științele naturii a 
Institutului pedagogic de 3 ani 
.Situația încadrării școlii  pentru 
anul 1966/1967 am preluat-o dintr-un dosar și cuprinde alături de 
persoanele menționate pe Paulescu Ion, profesor suplinitor venit în 
acest an la Rudina, pe Murdeală Ana și Codoban Augustina, Olaru 
Mircea, Olaru Angela, Nicolicescu Pantelie, Marinescu Dumitru. și 
Mărgeanu Ioana.111La Rudina au mai lucrat pentru scurt timp și 
profesorii de matematică Paulescu Petre și Doandeș Vasile foștii 
mei colegi, după cum mi-au mărturisit. 

Despre Marinescu Dumitru am aflat că se născuse în anul 
1941 în localitatea Marcea , județul Drăgășani și era absolvent al 
Facultății de Filologie din Craiova. Codoban Augustina  care lucra 
la această școală, în anul 1964, era studentă în anul I la Facultatea 
de istorie – geografie a Institutului pedagogic de 3 ani din 
București, așa cum se desprinde dintr-o adeverință și a lucrat la 
Rudina din anul 1959.  

Registrul de inspecții pentru clasele I-VIII datează din 
1960.pe când director al școlii era Totir Janeta. Prima inspecție 
este realizată învățătorului  care depusese cererea pentru 
înscrierea la gradul definitiv, apreciat pentru „ acțiunea de 
înfrumusețare a comunei, scrierea artistică și acțiunea de plantare 
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Registrul de evidență (1948-1961)  



a pomilor la întovărășirea pomicolă din sat, de asemenea a 
contribuit la mobilizarea întovărășiților de a porni în număr tot mai 
mare la această acțiune. Este dirijorul corului căminului cultural 
unde desfășoară  o frumoasă activitate, mai deține sarcina de 
bibliotecar de care s-a achitat în mod conștiincios  mai ales în ceea 
ce privește ținerea evidenței”.112 La clasa a VII a s-a susținut 
examen absolvire: 

„Activitatea practică recreativă cu elevii claselor I-IV a fost 
bine planificată. Datorită timpului nefavorabil s-a făcut pregătire 
pentru serbarea de sfârșit de an. În ziua a VI-a s-a făcut pregătire  
pentru serbarea de sfârșit de an. S-a făcut excursie la pepiniera 
silvică, unde s-a făcut plivitul puieților, realizându-se și o activitate 
de folos obștesc.”113 

Doamna  profesoară Ileana Rotaru din familia Totir, stabilită 
acum la București îmi povestea că a făcut clasaI la Rudina cu 
învățătoarea Totir Janeta: 

„Mergeam la școală cu săcuiiul, tăblița și un lemn pentru 
încălzire. În clasă era un tuci care se încălzea cu lemne aduse de 
copii. Tor la Rudina au învățat și frații mei mai mari: Haralambie, 
Eugenia Constanța și Nicolae. Învățători au fost Totir Dumitru și 
Totir Nicolița.”114 

Întru-un proces –verbal se menționa că biblioteca școlii era 
înzestrată cu un număr însemnat de cărți dar sub aspectul ordinii 
lasă în parte de dorit:” Astfel unele încăperi  ale dulapului bibliotecii 
stau în dezordine. În termen de trei zile trasez ca sarcină să fie 
revizuite aranjarea acestor cărți și reviste.”115 

În  anul 1965 directoarea Totir Janeta, cu o vechime de 25 
de ani, era inspectată de   Molnar Nicolae, șeful secției de 
învățământ.  care aprecia starea de curățenia a școlii, menționând: 

„ Pardoseala claselor nu se dă cu motorină, ci sespală, fapt 
care dovedește că elevilor li s-a format deprinderea de a păstra 
curățenia. Mobilierul este bine întreținut și în cantitate suficiente.”116 

Dintre cadrele didactice se remarcă activitatea profesorului 
de matematică Giugiuc Constantin, pe care l-am cunoscut bine, era 
originar din Dâlma și când a ajuns  inspector, răspundea de zona 
muntelui. Era un bonom, de o mare finețe sufletească și putere de 
                                                           
112 Proces- verbal din 15 aprilie 1960, încheiat de Stroescu Ion, raionul Baia , regiunea Craiova ,p.1 
113 Proces-verbal din 9  și 10 iunie 1961, p. 5 
114 Informație de la Ileana Rotaru de 80 de ani ,născută în Vidimirești 
115 Proces-verbal din 18 mai 1962, p.10 
116 Proces-verbal din 1 decembrie, 1965, p 50 



înțelegere. Cunoscuse greutățile vieții, după cum îmi mărturisea 
colegul meu, Petre Paulescu fiind în același timp și un foarte bun 
profesor de matemetică. În procesul verbal de inspecției la clasă se 
consemna: ”Tovarășul profesor transmite elevilor cunoștințe 
temeinice, antrenează întreaga clasă, urmărește și fixarea 
cunoșțințelor anterioare și folosește materialul didactic aferent 
pentru formarea la elevi a deprinderilor de  a lucra cu instrumentele 
și să urmărească activitatea independentă.”117 De asemenea aici a 
lucrat și Untaru Ilie, absolvent al Facultății de Matematică – 
Mecanică din Timișoara care va accede apoi în conducerea 
Inspectoratului Școlar, menționându-se în procesul verbal: 

„Este apropiat de elevi și exigent atât în predare cât și în 
verificarea cunoștințelor. Reușește să formeze deprinderi de muncă 
independentă la elevi. A fost  directorul căminului cultural și a  
organizat spectacole cu tineretul din sat. A participat alături de 
ceilalți colegi la punerea î scenă a trei piese de teatru.”118.  

Alt cadru didactic care și-a legat numele de această școală , 
la care a ajuns și director a fost Chițimia Constantin care la 18 mai 
1968 susținea inspecția pentru definitivare .Chițimia Constantin 
este absolvent al Institutului Pedagogic de 3 ani din Timișoara. Pe 
care l-a absolvit în anul 1962 lucrând primul an (1962-1963)la 
Stancilova, după care a veni din 1963-1965 la Ohaba, Mehedinți și 
apoi a lucrat un an la Șovarna de Sus, iar din 1967  s-a transferat la 
Școala din Rudina. Este apreciată integrarea în activitatea politică 
și calitatea de secretar UTC menționându-se că „În cadru Căminului 
cultural activează ca membru al formației de teatru și-n brigada 
artistică de agitație. Programul brigăzii: „Te slăvim , republică 
iubită” a fost prezentat în comuna Rudina și comunele 
învecinate.”119Din anul1984 a preluat funcția de director. 

La această școală își susține examenul de definitivare în 
învățământ și profesorul de Limba și literatura română Paulescu Ion 
de la Dâlma. Dumnealui este absolvent al Institutului Pedagogic de 
3 ani din Baia Mare funcționând apoi la școlile Corund din 
Maramureș(1963- 1966), Școala generală Rudina (1966- 1967), 
Școala generală Bala(1967- 1968),și apoi din nou la Rudina. 
Inspectorul Ștefan Bosoancă apreciază „puterea de muncă” a 
profesorului și în mod deosebit activitatea social culturală în calitate 
de director de cămin al comunei maramureșene și apoi activitatea 
teatrală: „Ca instructor de teatru a prezentat piesele : „Două surde”, 
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”Adolescentul”, „Ploaia”, „Satul fără nevoi”, ”Piatra în casă”. 
Apreciem activitatea social- obștească a tovarășului profesor cu 
nota 10(zece).Apreciem întreaga activitate a tovarășului profesor 
Paulescu Ion cu nota medie9(nouă), ceea ce îi permite să se 
prezinte la susținerea examenului  pentru obținerea gradului 
didactic„ definitiv”.120 

În anul1969-1970,așa cum se desprinde dintr-un proces 
verbal întocmit de directorul coordonator  Iulian Cerbulescu, s-au 
obținut fonduri pentru reparații capitale la această școală„ prin 
despărțirea celor două săli de clasă mari și prin desființarea 
vestiarelor să se obțină patru săli de clasă unde-și vor putea 
desfășura activitatea în condiții optime elevii și colectivul de cadre 
didactice de la această școală. Un rol important în terminarea 
reparațiilor capitale l-a avut tov Ivănel Constantin care și-a 
sacrificat și concediul de odihnă pentru a nu stagna lucrările”121.În 
1976 Ivănel Constantin își susținea inspecția pentru obținerea 
gradului didactic II, subliniindu-se faptul că deținea functia de 
director din anul 1966, și se remarcă printr-o activitate complexă. 

Construcție veche, din timpul primului război, școala din 
Rudina a suferit mai multe reparații, cea mai importantă fiind în anul 
1970, realizată în urma unui memoriu justificativ, la propunerea 
Consiliului popular al comunei Bala. Atunci se face o modificare 
separându-se prin două ziduri pentru a se realiza 4 săli de clasă. 
Sunt solicitate fonduri în valoare de 25000 lei, iar prin alt memoriu 
se solicită fonduri pentru împrejmuirea școlii cu elemente 
prefabricate. Se obține și avizul Inspectoratului sanitar  cu condiția 
ca „tabla și catedra să fie amplasate pe peretele vestic care să 
asigure copiilor în bănci lumina din partea stângă.”122Suprafața 
exterioară a școlii fără uși și ferestre era 669 m pătrați, iar volumul 
încăperilor era de 863m  cubi. În anul 1968, la sfârșitul lunii aprilie, 
în comuna Rudina funcționau următoarele școli: Școala Rudina , cu 
5 săli de clasă(864 m. c),Școala Dâlma , trei săli(288 m.c),Școala 
Runcșor, trei săli(332 m.c);Școala Vidimirești, două săli (273 
m.p).123 

  La școală, printre hârtiile din arhivă, am găsit o situație 
privind efectivele de elevi, clase, posturi care cuprindea și școlile 
primare care îi erau arondate . 
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În perioada comunistă învățământul  s-a desfășurat normal în 
comuna Rudina existând un număr mare de elevi. În anul școlar 
1970/1971 ciclul învățământului primar cuprindea 66 de elevi:I(13), 
II(12),III(20), IV(21),iar ciclul gimnazial 76 de elevi:V(17) ,VI(18), 
VII(16), VIII(25).Școala din Rudina cuprindea în total un număr de 
144 de elevi dintre care au fost promovați127 de elevi, 13  fiind 
corigenți la 1-2 obiecte și 4 la  mai multe obiecte. 

Dintr-o Dare de seamă din anul școlar 1972/1973 124 am 
putut afla că în acest an au fost înscriși la școală 129 de elevi 
dintre care cinci s-au transferat la alte școli, iar din totalul de 124 
de elevi  rămași, 23 de elevi erau corigenți(dintre care zece sunt în 
situație de repetenție)iar 101 elevi au promovat. La școala din 
Rudina a funcționat ca profesor mult timp  și  colegul meu Mănescu 
Ion din Dâlma, om calm și răbdător care s-a izbit de intransigența 
unui inspector precum Nicolae Calomfirescu care într-o inspecție 
curentă din 1976 îi acordă calificativul „nesatisfăcător” pentru 
simplu motiv că nu a confecționat material didactic și a obținut un 
punctaj redus la testare:„Cu prilejul  inspecției am constatat că 
tovarășul Mănescu ion, profesor titular în această școală nu a lucrat 
material didactic neglijând total suportul material- didactic al 
instruirii la limba română. Informația sa despre metodologia 
învățământului formativ  este restrânsă, în consecință activitatea la 
clasă prezintă rezultate  nesatisfăcătoare, după cum arată 
rezultatele lucrării de control de la clasa a VII-a. Cei 19 copii au 
primit  următoarele note:o lucrare-9 puncte,,o lucrare 6 puncte, 
două lucrări 5 puncte,  șase lucrări  4 puncte, trei lucrări -3 puncte 
,patru lucrări-4 puncte, două lucrări-1 punct.125.Foarte exigent, 
inspectorul Nicolae Calomfirescu  era și un scriitor redutabil  și nu 
făcea niciun fel de compromis. Pentru el rezultatele se cuantificau 
în notele obținute și pot să mărturisesc că  devenise sperietoarea 
profesorilor de română. Țin minte că am obținut califictivul „BINE” în 
primii ani de învățământ și m-am bucurat  că m-am putut înscrie la 
definitivat .Dar am rămas în relații bune , bazate pe respect 
reciproc. Așa s-a întâmplat și cu domnul Mănescu, după patru ani 
inspectorul a revenit și l-a apreciat cu  nota opt și dreptul de a se 
înscrie la  gradul al II lea, menționând: 

„Am apreciat efortul depus de tovarășul Mănescu Ion pentru 
amenajarea unui cabinet cuprinzând planșe- ortograme, tablouri ale 
scriitorilor de seamă ai literaturii române, citate cu caracter educativ 
și patriotic.” 126Abia în anul 1994 domnul profesor Mănescu Ion a 
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avut inspecția pentru obținerea gradului didactic I având comisia 
formată din  conf. Univ. Doina Negomireanu, Dumitru Ivănuș de la 
Universitatea din Craiova și colegul meu, profesorul Ilie Paraschiv, 
cu lucrarea „Metodologia predării complementului circumstanțial de 
mod și a propoziției subordonate în gimnaziu ,„lucrare valoroasă din 
punct de vedere științific, valorificând o bibliografie bogată și o 
experiență îndelungată”127. 

În anul școlar 1978/79 la școala din Rudina erau 56 de elevi 
în învățământul primar și 59 de elevi în învățământul gimnazial. În 
anul 1979/1980 ,așa cum se desprinde dintr -o altă Dare de seamă, 
erau înscriși 128 elevi, repartizați pe cicluri și  pe clase. Așadar 
ciclul primar cuprindea 51 de elevi, după cum urmează :I(18),II(16), 
bIII(10),IV(7), iar ciclul gimnazial 77 de elevi :V(17),VI(20),VII(19), 
VIII(21).În această perioadă la școală funcționa un atelier de 
tâmplărie care se ocupa de inițierea elevilor în tainele meseriei .Din 
banii achiziționați s-au  cumpărat trei tejghele de tâmplărie în 
valoare totală de 3000 de lei și alte scule. Din Darea de seamă se 
desprinde ideea că pionierii au fost implicați în colecționarea fierului 
vechi(4000 kg),maculatură(200 kg) și circa 1000 de sticle și 
borcane. Nu mai puțin meritorii au fost rezultatele muncii artistice: 

 „În cadrul Festivalului Național Cântarea României pionierii 
noștri au făcut parte dintr-o formație de dansuri populare, un grup 
vocal, un montaj literar. Doi soliști vocali, formația de dansuri 
populare și grupul vocal au câștigat faza comunală și au 
reprezentat comuna în faza intercomunală de la Baia de Aramă. Și 
formația de teatru a cadrelor didactice a obținut locul I la  faza 
intercomunală de la Baia de Aramă și urma să reprezinte zona de 
munte la faza  de la Orșova”128 

 Din Darea de seamă statistică de la sfârșitul anului 1980 se 
desprinde  faptul că școala fusese frecventată de 118 elevi, 53 
cuprinși în învățământul primar :I(14),II(11),III(14),IV(14), iar 
învățământul gimnazial cuprindea 65 de elevi în cele patru clase 
:V(22);VI(15),VII(18),VIII(10), dintre care doi elevi au rămas 
corigenți la două obiecte. În anul 1981  la clasele primare din 
Rudina predau Mureșan Constantin.I(9).III(12) și Giurgi Maria 
:II(14),IV(13). La 23 aprilie 1981 Giurgi Maria este inspectată pentru 
examenul de definitivare, în procesul verbal de inspecție, 
menționându-se: 
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Doamna învățătoare Croitoru cu elevii 
la clasă 

„Pregătește  formația de dansuri a elevilor care a participat cu bune 
rezultate la faza de masă a celei de-a treia ediții a festivalului 
Național „Cântarea României”. Inițiază și participă la diferite 
concursuri din cadrul „Daciadei”129.Ea mai predă un timp la Rudina 
după care  se căsătorește primind numele Bolbotină. Și fratele ei, 
Giurgi Vasile își susține inspecția de definitivare tot la Școala 
Rudina, menționându-se că: „Tov. învățător este secretarul 
Organizației UTC din localitate pe care o conduce cu înalt simț de 
răspundere, organizează cu tineretul activități politice, acțiuni de 
muncă patriotică și acțiuni culturale și distractive. A pregătit 
programe artistice prezentate în localitățile comunei Bala și a făcut 
parte din formația instrumentală a Căminului cultural.  

Într-un „Plan de modernizare” întocmit de către domnul 
director Ivănel Constantin se menționa: 

„Dispunem de un local de școală construit în  1916 pentru două 
posturi de învățător. Din cele două săli de clasă în 1970 am realizat 
4 săli pri despărțirea celor existente. În fosta clădire a 
învățătorului(construită tot în 1916 ) am amenajat două săli de 
clasă, dar care sunt neîncăpătoare , cu luminozitate scăzută. Le 
folosim însă și pe acestea cu scopul de a organiza climatul 
favorabil și un învățământ prelungit atât cu  clasele din ciclul 
primar, cât și cu clasele din ciclul gimnazial. Dacă vom reuși să 
învingem aceste greutăți vom crea condițiile optime realizării unui 
învățământ formativ.”130 

Domnul Ivănel 
Constantin a condus școala din 
Rudina timp de 20 de ani și  o 
candidatură  a ocupat  funcția 
de primar al comunei Bala,a 
fost un cadru bine pregătit, cu 
ținută aleasă(purta tot timpul 
costum și cravată) și a rămas 
un adevărat model didactic. Lui 
i-a  a urmat la direcțiunea școlii  
profesorul Chițimia  Constantin 
care   întocmea un memoriu 
pentru obținerea autorizației sanitare, menționând: 

„Sălile de clasă sunt spațioase, prevăzute cu ferestre mari care 
permit o vizibilitate bună pentru elevi, au instalație electrică și 
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sistem de încălzire(sobe de teracotă) în bună stare de funcționare. 
Pereții și dușumeaua nu prezintă igrasie. .Ambele localuri sunt 
folosite numai pentru desfășurarea procesului de învățământ 
asigurând condiții igienico-sanitare corespunzătoare funcționării 
acestei instituții.”131 

Situația încadrării a fost în permanentă schimbare pentru că 
numărul elevilor a cunoscut  fluctuații, mai cu seamă după ce satul 
Rudina a pierdut statutul de centru de comună. În anul 1981/1982 
școala era încadrată cu următorul personal didactic: Prundeanu 
Vasile, invățător, Mureșan Constantin, învățător, Mănescu Ion, 
profesor de Limba și literarura română, Prundeanu Ioana, de 
asemenea. În anul școlar 1984/85 la Rudina avea următoarele 
efective:I(11),II(8),III(9)IV(14),V(16),VI(20),VII(13),VIII(18).În 
anul1989/1990 încadrarea școlii era următoarea: Mureșan 
Constantin, Bolbotină Maria, Novac Simona, Ivănel Constantin, 
Spahiu Lucreția, Popescu Dumitru, Mănescu Ion, Giura Letiția 
Paraschiva, iar clasele aveau următoarele efective: I(11), II(8), 
III(9), IV(9), V(9),VI(12),VII(8),VIII(16).  

 În anul 1990, în luna mai sunt menționate și alte cadre 
precum: Oprișan Maria, Napu Elena, Vâjaică Constantin, Plăveți 
Constantin, Plăveți Elena, Șișu Aneta și Vâjaică Ecaterina. Mai 
târziu  educatoare era Cârstoiu Tatiana., căci numărul copiilor de 
vârstă preșcolară a fost destul ne mare până în preajma revoluției 
și câțiva ani după aceea. Am găsit întâmplător un tabel nominal cu 
preșcolari pe anul școlar 1993/1994 în  care la grădinița din 
localitate erau înscriși un număr de 24 de elevi. Chiar dacă nu 
poartă ștampila școlii tabelul este bine întocmit având consemnate 
data nașterii fiecărui elev și pe o rubrică separată numele și 
prenumele părinților. Tot în acel dosar am întâlnit și o schiță a 
localului școlii cu toate anexele, iar pe verso sunt notate suprafețele 
, după cum urmează, localul mare: suprafața interioară(186, 50 
mp), suprafața scării(20 mp),suprafața bordurii(58 mp), total, 
264,50 m.p. Localul mic are suprafața de 73 mp, wc- 29 mp, atelier 
6 mp și localul grădiniței are 37,60 mp 

Asemenea situații statistice se cereau în mod curent pe baza 
unor chestionare precise cum este unul cu 11 întrebări în care se 
menționa că școala are un local propriu realizat în 1916, cu patru 
săli de clasă și un laborator de fizică, o magazie de lemne, 60 de 
bănci, 6 catedre, 6 dulapuri,3 fișete metalice, iar biblioteca școlii 
deținea un număr de 1405 cărți. Nu știu ce s-a ales din aceste cărți, 
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Rudina fiind una dintre primele localități care au primit dulapuri- 
bibliotecă „I.G Bibicescu.” 

 În anul 1996  numărul elevilor  începuse să scadă și 
directorul școlii întocmea o cerere  către Inspectoratul Școlar 
Județean pentru a obține funcționarea clasei a V-a cu 8 elevi, 
invocând condițiile grele de iarnă și imposibilitatea  elevilor de a 
face naveta pe timp de ploaie și, mai ales, în timpul iernilor 
geroase.În anul 1997, profesorul de matematică Popescu Dumitru 
își susținea inspecția pentru obținerea gradului didactic I cu o 
comisie de profesori de la Universitatea din Craiova, formată din 
conf. dr. Ebâncă Dumitru,  lector dr. Boboilă Cristea și Ionică 
Constantin din parte ISJ Mehedinți. Lucrarea științifică se numea: 
„Rezolvarea ecuațiilor algebrice în numere întregi”, iar concluzia 
comisiei în privința prestării cadrului didactic  a fost: 

„Dovedește siguranță și stăpânire de sine și asigură prin 
întreaga conduită o atmosferă serioasă de lucru. Utilizează medode 
și procedee didactice diferite fiecărei activități, este exigent cu 
limbajul matematic folosit. Îi corectează și folosește materialul 
didactic existent în dotare. Permanent îi corectează și îi dirijează în 
activitatea independentă”.132  

 Într-un tabel cu angajații unității școlare, pe timpul când 
director era Chițimia Constantin, i-am întâlnit pe: Popescu Adina, 
profesor suplinitor, Mănescu Anca, educatoare, Lotoroșanu Angela, 
învățătoare, Velescu Petru, învățător În anul 1997.Mănescu Anca, 
fata domnului profesor Ion Mănescu își susținea inspectia pentru 
înscrierea la examenul de definitivare . La grădiniță erau înscriși 29 
de copii în cele două grupe. În anul 2005, la 1 septembrie școala 
funcționa cu 29 de elevi înscriși în ciclul primar: I(6), II(8), III(5), 
IV(10) și la ciclul gimnazial cu 45 elevi: V(10), VI(17), VII(10), 
VIII(8).Acum școala era subordonată școlii coordonatoare de la 
Bala, având-o ca director pe doamna  profesor Maria Podeanu, cu 
10 ore și catedră rezervată de director. La clasele primare existau 
două posturi de învățători, unul ocupat de Frenț Domnica cu clasele 
I-III, totalizând un număr de 20 elevi și  celălalt Vâjaică Constantin 
care se mutase pentru că se desființase postul de la Vidimirești. Pe 
catedra de matematică funcționa Popescu Dumitru, având calitatea 
de director, Cezar Pahonie pe catedra de istorie, iar pe catedra de 
geografie Prundeanu Dumitru. Pe data de 13  octombrie 2004 Giura 
Lețiția Paraschiva era inspectată de către Dobre Maria, metodist 
ISJ pentru obținerea gradului al II-lea. Acum la școală, pe catedra 
de educație fizică, venise Popescu Cristian, iar  soția,Popescu 
                                                           
132 Proces verbal ,din 16 05 1997 ,p.198 



Magdalena Claudia suplinea catedra de Limba și literatura română 
fiind inspectată pentru obținerea definitivării de către inspectorul de 
specialitate  Constantin Stana. Acesta  sublinia în procesul verbal, 
„probitatea, delicatețea, echilibrul și capacitatea de a utiliza o gamă 
diversă de strategii în vederea realizării unui învățământ de calitate. 
Deși nu este titulara școlii, doamna profesoară cunoaște foarte bine 
elevii cu care realizează o comunicare didactică foarte bună 
abordând tonalitatea , gestica și comportamentul adecvat, Mesajul 
este limpede și inteligibil  solicitând forturi progresive de 
receptare.”133 Tot la Școala din Rudina și-a susținut inspecția pentru 
definitivare în învățământ și domnișoara Boghici(Trașcă) Narcisa, 
absolventă a Facultății de chimie industrială și Ingineria mediului a 
Politehnicii din Timișoara .În procesul verbal domnul inspector 
Mircea Samfirescu consemna: „Domnișoara profesoară este foarte 
bine pregătită științific și metodic pentru perioada prezentării la  
examenul  de definitivare în învățământ. Este preocupată de 
perfecționarea profesională continuă, se documentează și se 
informează cu ultimele noutăți în domeniu. Participă la activitățile 
metodice  și la cercurile pedagogice de specialitate. Pe data de 12 
decembrie 2006 a desfășurat activitatea de Cerc pedagogic la 
Școala din Dâlma.”134 

.După câțiva ani efectivele de elevi au cunoscut o scădere 
accentuată :I(6)l; II(8); III(5); IV(10);V(6),VI(18);VII(10),VIII(8), 
totalizând în cele opt clase un număr de 71 de elevi. Este vorba de 
anul școlar 2005/2006 perioadă în care la școală funcționau 
următoarele cadre didactice: Gurgu Ionel, Neagoe Cristina, 
Popescu Dumitru, Țăpârdea Ionela,Prundeanu Dumitru, Mureșan 
Constantin, Popescu Cristian, Răduica Claudia. Peste puțin timp 
clasele gimnaziale de la Școala din Rudina au  fost desființate( în 
anu) și au rămas doar clasele primare și grădinița, având-o ca 
educatoare pe Plăveți(Napu)Elena și ca profesor în învățământul 
primar pe Croitoru(Răduică )Claudia Dana.Alte educatoare înaintea 
doamnei Plăveți au fost Vâjaică Ecaterina ,Mandreș Mioara și Anca 
Mănescu..Doamna educatoare Plăveți Elena este absolventă școlii 
postliceale din Motru a și-a susținut aici inspecțiile pentru grade și a 
pregătit lucrarea științifică: „Eficiența aplicării jocurilor logice în 
cadrul activităților matematice cu preșcolarii”, susținută în prezența  
domnului conferențiar doctor Stănescu Marius Marinel și a lectorului 
universitar Florea Aurelia de la Universitatea din Craiova. 
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 În Raportul scris încheiat  cu ocazia  inspecției speciale se 
menționează: 

„ Doamna educatoare are o bună comunicare și relaționare 
atât cu preșcolarii, cât și cu părinții acestora. În comunitatea 
didactică are o atitudine deschisă, receptivă, dă dovadă de 
flexibilitate și manifestă disponibilitate de implicare în toate 
activitățile organizate la nivelul unității școlare, având relații bazate 
pe respect reciproc cu celelalte cadre didactice.”135 

 Registrul de inspecție al Școlii din Rudina se încheie cu 
Raportul scris încheiat la inspecția specială pentru acordarea 
gradului didactic I  a doamnei învățătoare Răduica Claudia care 
locuiește în Rudina, la Berești. Inspecția a fost realizată pe data de 
9 12.2015 prin adresa Ministerului Educației și Cercetării  Științifice, 
nr. 516 87/ 20 10 2015 de către o comisie formată din Bălă Dumitru 
și Florea Aurelia, lectori universitari doctori ai Universității din 
Craiova și doamna Ghimeș Daniela Emilia, inspector la ISJ, 
Mehedinți. În Raportul scris  activitatea a fost  apreciată astfel:  
„Nivelul  pregătirii elevilor este apreciat pe baza  observației directe 
și a probelor de control aplicate. Din răspunsurile orale și scrise și , 
consultând probele de control, se poate aprecia că elevii lucrează 
zilnic și că nivelul de cunoștințe și competențe profesionale este cel 
menționat în programele școlare. Propunătoarea  relaționează 
corect atât cu elevii, cât și cu părinții, fiind apropiată de elevi, cu o 
tonalitate caldă, reușind să creeze un climat educațional propice 
pentru predare și evaluare.”136 Doamna învățător este într-adevăr o 
femeie   voluntară și receptivă la nou și  personal țin să-i 
mulțumesc  pentru  că mi-a permis accesul la materialele de arhivă.  
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Școala din Runcșor 

Despre această școală am reușit să culeg câteva date (destul de puține) 
din lucrarea    lui Constantin Mărgeanu137. De aici am aflat că primul 
dascăl ar fi fost Zamfir Iscrulescu pe 
la sfârșitul secolului al XIX-lea()1890-
1892 și că învăța copiii în „casa 
străjii”, aflată pe locul unde se va 
construi școala. Construcția se 
realizează din inițiativa unui comitet 
de săteni din care făcea parte 
Dumitru Dobrescu, Grigore Grasu, 
Petre Crăciunescu, Constantin 
Șocâte și Petre Mazilu.l În anul 1914 
școala funcționa cu un singur post  și 
cu 20 de elevi. Școala era construită 
din bârne și acoperită cu blane, avea 
două săli de clasă despărțite de un 
coridor în fundul căruia se păstrau lemnele. 

Aici a funcționat doar ciclul primar, după cum  se desprinde șintr-o 
monografie rămasă în manuscris  a lui  C Grasu unde am găsit  și poza ei 
veche ,acoperită cu șindrilă. 

De mare folos mi-a fost discuția cu 
doamna învățătoare Augustina 
Dobrescu, nora  fostului învățător 
Dobrescu, unul dintre cei mai cunoscuți 
dascăli ai zonei. De la el , mi-a spus 
doamna învățătoare , au rămas multe 
însemnări care trădau intenția de a scrie 
o monografie a localității și dumneaei le-
a coroborat cu însemnările dascălului 
Mircea Olaru,( ginerele lui Dobrescu 
care a fost mulți ani director al școlii )și 
astfel a reușit să realizeze o lucrare  despre satul și școala din Runcșor pe 
care  în ultimă instanță am reușit s-o consult  și mi-a fost de o reală utilitate. 

Primul învăţător, potrivit doamnei învățătoare a fost Solomon Izverceanu  
care nu avea pregătire pedagogică,    Solomon Izverceanu a funcţionat 
până la sfârşitul anului şcolar 1914 /1915, când a fost mobilizat în război şi 
a murit pe front. 

În anul şcolar 1915/1916,  a venitca învăţător  suplinitor Constantin Maga 
din comuna Balta , tot fără pregătire pedagogică. Gheorghe Oarfă, 
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Școala veche din Runcșor 

 
Școala din Runcșor fără elevi 



absolvent al Şcolii Comerciale inferioare și a funcționat doi ani(1916-1918) 
Deci şi acest învăţător, la acea vreme, nu avea pregătire pedagogică, pe 
care şiţa dobândit-o mai târziu, după ce s-a terminat primul război 
mondial(1914-1918), 

 

În 1918 a  funcţionat tot  ca  suplinitor 
Nicolae Sîrbulescu din Bala de Jos 
care absolvise  4 clase de seminar 
teologic,r Pantelie Bejat din  
Şovarna,, Ion N. Basarab din 
Costeşti, Ion Gh. Izverceanu, 
cântăreţ. Bisericesc.    Începând  cu 
toamna anului 1920, a venit ca 
învăţător titular, Dumitru Dobrescu, 
absolvent al Școlii Normale din 
Râmnicu Vâlcea.     Până în anul 
şcolar 1924/1925, şcoala  a 
funcţionat cu 4-5 clase    În anul 1925/1926 şcoala  avea  din nou cu cinci 
clase, cu 46 de elevi înscrişi.În anul următor la Runvcșor a venit ca 
suplinitor Sabin Bordîncu  pentru că Dumitru Dobrescu se detaşase  la 
Dâlma, dar a revenit în anul următor și n-a mai păsrsit-o până în anul şcolar 
1953/1954. Şcoala funcţionează cu 7 clase, cu excepţia anului 1929/1930 
și al doilea post, era  ocupat de, Vasile Căpăstraru din Buseşti. Pe acest al 
doilea post a mai funcțonat și Gheorghe Cerbulescu, absolvent al Şcolii 
Normale, respectiv Ana C. Totir din satul Vidimireşti, iar din1928/1929 pe 
lângă şcoală s-au pus bazele unui atelier de tâmplărie, condus de 
maestrului suplinitor Ciobanu Petre din Buseşti, absolvent al Școlii 
inferioare de meserii.. 

În timpul celui de-al II-lea război mondial, învăţătorul Dumitru Dobrescu  a 
fost concentrat  și suplinit de Angela Dobrescu (elevă în clasa a VII-a a 
Şcolii Normale Lugoj, care se va căsători cu Mircea Olaru din Meriș. 

În  anul 1959 s- a  început construiea noului nou local de şcoală cu 
contribuţia  bănească a comunei Rudina şi contribuţia în muncă a 
locuitorilor satului. S-au confecţionat  45 000 de cărămizi şi  s-a trecut în 
anul 1960  la construcția respectiv deoarece localul vechi amenința să se 
prăbușească: 
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Școala din Sărdănești 

 

 Și despre școala din Sărdănești informațiile sunt  relativ  
puține pentru  și se păstrează  doar în arhiva școlii coordonatoare 
de la Bala. Am aflat inițial din surse orale că școala funcționase 
într-o casă particulară, în condiții improprii și pe urmă am găsit o 
copie după contractul de închiriere între Turcitu Mihail, în calitate 
de proprietar și Sfatul popular al comunei Crainici, în calitate de 
chiriaș, reprezentat prin președintele Crăciunescu Ion și contabilul 
Orzescu C. Ion. Localul avea două camere :una de 3/3,5 m și o 
cameră alăturată de 2/3,5 m cu o sală de 1,50m.În  contract sunt 
prevăzute obligațiile proprietarului și ale chiriașilor. Termenul de 
închiriere este de un an(1 ianuarie 1957-1 ianuarie 1958) cu drept 
de prelungire din partea proprietarului. 

În arhiva școlii am găsit un tabel de la un curs de 
alfabetizare  la care erau înscriși 6 elevi:Almarii Ion, Pistrițu 
Paulina,Vânjan Elena,Vlăduț Leonica,Gherghescu Gheorghe, 
Ungureanu Alexandru. 

 Alt  document era tot o Dare de seamă privind învățământul 
din această unitate,pe care este notat antetul „Pentru Comitetul 
Executiv al Sfatului popular Crainici”. Această Dare de seamă a fost 
întocmită de către Nicolae Chițiba,  aflat în prag de pensionare care 
arăta că „documentele au fost realizate la timp, dar conservarea lor 
nu este pusă în siguranță 
datorită faptului că școala n-are 
un dulap special pentru păstrare 
și nici cancelarie cu încuietori. 
Avizăm pentru găsirea 
modalității ca din bugetul pe 
exercițiu în curs să se 
confecționeze un dulap pentru 
arhivă, o masă și două scaune, 
mobilier absolut indispensabil 
unei bune funcționări a unei 
unități de stat.”138 

În această Dare de seamă se arată că pe parcursul anului 
1956 s-a achiziționat terenul pentru construirea noului local între 
km 14-15 și acolo s-au depozitat lemnele achiziționate din fondul 
silvic(40 buc.) și resturile conacului boieresc al moșierului 
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Școala din Sărdănești 



Dumitrescu. Au fost cumpărate 3000 kg de var nestins sub formă de 
bulgări care s-au stins și depozitat la locul construcției. Sunt  notați 
locuitorii care s-au evidențiat în muncă :Marcu Virgil,Turcitu Mihai, 
Emil Orleanu, Mihai Gurgu, Petre Semenescu, Pistrițu Gheorghe 
specificându-se: 

„Sunt bune începuturi, privind orientarea înspre asigurarea 
localității cu local de școală dacă ar fi o mai deosebită atenție 
îndreptată din partea Comitetului Executiv privind încasările din 
autoimpunere credem că în vara aceasta s-ar putea merge până la 
acoperiș cu construcția. Impulsionarea lucrului se impune, actuala 
locuință de școală nemaifiind corespunzătoare față de numărul 
elevilor în creștere.  Conducerea școlii și nevoile unei administrări 
juste cer punerea în  acțiune a bugetului pe anul în curs în măsură 
de a-l cheltui până la epuizare și a asigura astfel buna funcționare a 
învățământului local. ”139  

În același document este prezentată și situația școlară:  40 
de elevi înscriși în cele patru clase,37  promovați, iar trei repetau 
clasa. Școala dispunea în acea perioadă de un lot experimental în 
suprafață de 450 metri pătrați. Pe acest lot se cultiva porumb hibrid, 
cartofi, fasole, varză și alte legume, menționându-se că există și 
materialul necesar pentru împrejmuirea acestuia: 

„Toată atenția urmează a fi acordată în perioada de vară 
construirii localului de școală dând bătălia ca în toamnă să fie 
terminată măcar o sală de clasă din planul tip al ministerului. Lucrul 
poate fi asigurat mai cu seamă că Raionul de partid ne-a asigurat 
că din asigurarea de 200 000 dată pentru consolidarea școlii din 
Topești, ne-ar putea sprijini cu o parte din această sumă la constr 
uirea localului din Sărdănești” 140. 

În anul școlar 1956/1957 școala avea un număr de 40 elevi 
repartizați pe clase după cum urmează: I(14),II(11);III(10),IV(10), 
dar numai 35 au promovat pentru că din clasa I au rămas 3 
repetenți și din clasa a II-a 2. Într-o cerere adresată Comitetului 
executiv raional din Baia de Aramă se arată că a fost stabilit un 
comitet de construcție care consideră că proiectul este unul „mult 
prea dezvoltat în raport cu populația școlară și față de posibilitățile 
de care dispune acest sat”. Potrivit unui recensământ al populației 
școlare între 1957-1965 populația școlară nu depășea 40 de elevi și 
că„ proiectul școlii SC-1-56 este întocmit pentru o populație de 80 
de elevi(capacitate)” Comitetul de construcție  propune execuția 
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unei  școli cu două săli de clasă, antreu, cancelarie, și cameră de 
bibliotecă propunându-se ca a două sală de clasă puțin mai mare 
„putând fi folosită în condiții foarte bune în vederea desfășurării 
unor programe artistice și culturale fără a  stingheri bunul mers al 
învățământului local. Proiectul ce înfățișam ne-ar scuti  de o valoare 
egală cu 1/3 din proiectul tip și avem toate măsurile luate ca în 
toamnă să putem realiza o sală de clasă condițiile actuale ne mai 
îngăduind să funcționeze învățământul în condițiile actuale cu 4 
elevi în același pupitru și într-o cameră de 3,50 pe 3,50 m cu o 
singură fereastră, cu arhiva și scriptele de stat într-o cameră ce nu 
prezintă siguranță. Cât pentru materialul de tâmplărie ce avem deja 
confecționat ar mai rămâne o ușa și trei ferestre ce ar putea fi 
folosite la Căminul cultural din  Comănești. Propunând adoptarea 
planului credem că vom realiza cu un ceas mai devreme unul dintre 
dezideratele ce formează un obiect de primă grijă și preocupare a 
acestui sfat și ca o nevoie locală ce nu mai poate întârzia.”141 

În această perioadă șeful secției de învățământ de la 
regiunea Craiova, Dumitru. Voicu trimitea școlilor din zonă un 
material  cu titlul „Ținuta profesorului și elevului- factor educativ” 
din care cităm: 

„Îmbrăcămintea unui om și felul lui de a-și potrivi ținuta 
părului, a feței, a mâinilor, exprimă în mare măsură concepția 
despre om, despre viață. Hainele curate, frumos rânduite pe corp, 
starea de ordine în ceea ce are de îmbrăcat ne pot spune mult 
despre gustul pentru frumos pe care-l are, despre respectul și 
prețuirea față de sine însuși. În îmbrăcămintea dezordonată vedem 
omul lipsit de bun gust, inconsecvent „fără caracter”-spus în 
termeni populari, fără o orientare precisă în viață, disprețuitor față 
de cei din jur, fără șansa de a reuși în viață; un om care nu exprimă 
încredere, pe care nu te poți bizui și cu care nu ai curaj a 
întreprinde acțiuni mai grele.”142 

În anul 1958 învățătorul Chițiba Nicolae care s-a pensionat, a 
fost înlocuit cu Popescu Gheorghe.143Pe data de 14 februarie 
același an acesta lua  în primire localul, menționând :„M-am 
prezentat la școala din Sărdănești pe ziua de 14 a IIa1958 și am 
luat în primire averea mobilă și imobilă conform inventarului. La 
predare și primire au fost de față tov. Crăciunescu Ion , 
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președintele Sfatului Popular și Șontea Tedor, directorul școlii de la 
centru.”144 

Într-o altă Dare de seamă din anul 1959 se prezintă numărul 
elevilor repartizați pe clase: clasa I(10), casa a II a(10) din care 
unul a plecat la Târgoviște, clasa a III a(6) și clasa a IV-a(11), în 
total 37 de elevi. Tot de aici am aflat și amănunte despre localul 
propriu zis: 

”Privind construcția localului de școală în acest an s-a 
desfășurat o muncă susținută în rândurile cetățenilor  pentru 
terminarea localului. S-au făcut încărcăturile le pereți și tavane, s-a 
instalat toată tâmplăria, s-a turnat cimentul pe antreu și s-a pus 
asteriala. Pentru toate aceste munci s-a depus multă muncă de 
către săteni mobilizați de cadrele didactice  cu eforturi sporite 
realizând în total suma de 75 000 de lei. Anul școlar 1960/1961 
primește în folosință un nou local de școală. În vederea terminării 
localului am fost sprijiniți de către Crăciunescu Ion, profesor de 
sport, Grădinaru Titu, secretar, Popescu Ion. Pentru terminarea 
localului de școală un sprijin serios s-a primit de la Comitetul 
executiv al Sfatului Popular Raional care ne-a acordat sume 
importante pentru procurarea tâmplăriei și a țiglei.145  

În anul 1960 a fost inspectat Pârvulescu Ion, absolvent al 
Secției pedagogice de băieți(1951)  care a lucrat câțiva ani la 
Orevița. În 1963 Pârvulescu Ion avea în coordonare clasele I-III cu 
un număr de 15 elevi și clasele II-IV,  cu un număr de  17 elevi, 
coordonate de Popescu Nicolae. În anul 1970 apare în Registrul de 
inspecții și învățătorul Retezanu Pantelimon, absolvent al Școlii 
pedagogice din Drobeta Turnu-Severin. În anul 1976 la școală erau 
două posturi :Pârvulescu Ion(clasele I-III, 22 elevi) și Retezanu 
Pantelimon(II-IV.16 elevi), În anul 1968 învățătorul își susținea 
examenul de  definitivat. Din Registru de inspecții am reținut o 
apreciere din anul 1971:„ Ca director de Cămin cultural și ca 
învățător a avut multă pasiune pentru activitatea cultural-artistică 
participând la concursurile organizate și la Festivalul „Cântarea 
României” El a coordonat o brigadă artistică cu aspecte din CAP, 
montaje, seri literare. A realizat cu succes dramatizarea 
„Luceafărului” împrumutând costume de la Teatrul din Turnu-
Severin și apus în scenă mai multe piese de teatru:„O lovitură de 
popor”,„O să facem nuntă mare”,„Învățătorii”.146 
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În anul 1976/ 1977 în satul Sărdănești funcționa o grădiniță 
cu un număr de 26 de elevi(11 în grupa mare și 15 în grupa mică) 
În acest an numărul elevilor din clasele primare la sfârșitul anului 
școlar era de 37I(13),II(9);III(5),IV(10),în 1978, numărul  este 
43I(10);II(13),III(11),IV(9),dar de acum începe să fie în scădere  
permanentă. Din anul 1979/1980 am descoperit următoarele cereri 
pentru înscrierea  ale unor elevi în clasa I:Cleciu Sabin, Dan Ion, 
Gurgu Constantin , Mihai Maria, Nedelcu Gheorghe, Neamțu Ioan, 
Pistrițu Victor, Tutilă Dumitru .Pe data de 23 mai 1978 se 
consemnează existența a două cercuri și în cadrul Festivalului 
„Cântarea României” existența a două montaje literare și a doi 
soliști vocali. 

Dintr-o situație care privește numărul de elevi și  cadrele 
didactice pe anul 1977/78 putem constata că erau 2 învățători,43 
elevi, 1 educator și 25 preșcolari, 19781979,  dar acest număr este 
în scădere. În anul 1982/1983, la școală erau 29 de elevi și 25 de 
preșcolari, iar în anul școlar1984/1985 existau 20 de elevi și20 de 
preșcolari. Se poate observa că  într-un interval relativ scurt 
numărul elevilor s-a redus  la mai bine de jumătate( de la 43 la 2o 
de elevi). 

Imediat după Revoluție, în anul 1992 directoarea școlii era  
doamna Dogaru Eleonora, iar efectivele de elevi se diminuaseră 
:I(4),II(4),III(2),IV(2).În această perioadă,  domnul inspector 
Popescu Eleodor, foarte exigent în aprecieri, trecând pe la  școala 
din Sărdănești, consemna în procesul verbal : 

„Mobilierul este suficient și bine întreținut și întrebuințat. 
Remarcăm conștiinciozitatea doamnei învățătoare Dogaru Eleonora 
pe care am găsit-o întotdeauna la datorie, în repetatele noastre 
vizite. Apreciez atât munca la clasă cât și activitățile pe care le face 
în afara clasei”147  

În anul 1995 s-a creet al doilea post, ocupat de Gurgu Viorel, 
iar la Grădiniță funcționa Pistrițu Ioana. 

În 2003 este consemnată inspecția pentru definitivare a  
doamnei Vlăduț Lorena și în anul următor, inspecția lui Gogan 
Victor Florin, dar în anul 2007 efectivele de elevi scăzuseră 
dramatic deoarece în cele patru clase existau doar 13 elevi: 
I(3),II(6),III(1),IV(3). Registrul de inspecții se încheie cu o 
consemnare făcută la 28 octombrie 2010 și în anul următor cred că 
s-a închis școala pentru că nu mai avea elevi. Institutorul Gogan 
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Victor preda materialele de pe inventarul școlii, printr-un proces-
verbal încheiat la 28 X 2011,  doamnei Juncu Maria, educatoare din 
Stroești, soția colegului meu Constantin Juncu  fostul director al 
școlii din Crainici. 

 

 Școala din Vidimirești 

Școala din  Vidimirești datează din prima generație de 
instituții publice create în Țara Românească. Ea și-a deschis porțile 
ca școală publică  pe data de 20 noiembrie 1838 cu un număr de 23 
de copii. Candidatul de învățător a fost Săbiescu Nicolae, dar , din 
păcate nu se știe cât timp a funcționat148. Oficial școlile ar fi trebuit 
să se redeschidă în anul 1851, dar acest lucru s-a petrecut abia în 
anul 1857. După cum se desprinde din „Anuarul instrucțiunii publice 
pe anii 1863-1864” la Vidimirești școala încă nu se deschisese și 
informațiile sunt relativ puține.Informații  mai sigure încep să apară 
abi în perioada interbelică. 

Primul proces- verbal  a fost întocmit din 15 martie, 1939, 
când învățătoare era doamna Nicolița Totir, de către subrevizorul 
școlar I. Drăghicescu. La 
sfârșitul aceleiași luni doamnei 
învățătoare i se face inspecția de 
înscriere la gradul al II-lea de 
către.  revizorul școlar Presură și 
subrevizorul D. Roșu de la 
Corcova. Domnul revizor 
prezintă imaginea satului astfel: 

„Satul mic și sărăcăcios n-
are local propriu și a închiriat  o 
cameră mai bună de la un 
sătean. Prin stăruința doamnei  
camera s-a pardosit și în ea s-a construit o sobă de cărămidă 
devenind astfel o sală de clasă acceptabilă și igienică. Copiii sunt 
foarte curați, disciplinați și plini de voie bună. Sala aceasta de clasă 
e întreținută cuu atenție în ceea ce privește curățenia, suficient de 
bine încălzită și împodobită cu desene, hărți , decupaje, cusături și 
alte producții ale micuților elevi, toate  aranjate astfel încât 
dovedesc un deosebit gust estetic”149. Spre sfârșitul procesului 
verbal sunt subliniate câteva dintre calitățile acestei persoane care 
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lucrează metodic cu elevii, ține conferințe, organizează șezători,„ 
are cor, casă de  economie și cooperativă, este o excelentă 
gospodină și trăiește în armonie cu colegii.”150 

La 21 august 1942 Școala din Vidimirești e inspectată de un 
delegat al ministerului, inspectorul școlar regional,  Victor 
Pătrășcoiu și inspectorul Gh. Pretorian din Butoiești, care constatau 
condițiile improprii de funcționare: 

„Localul de școală este închiriat și nu corespunde nici pe 
departe scopului, așa încât postul doamnei Totir nu mai poate 
rămâne în Vidimirești. Dacă comitetul  școlii nu pune la dispoziție 
alt local, postul acesta va funcționa pe lângă Școala din Rudina.” 

Și într-adevăr la 25 septembrie 1942 școala se desființează 
și trece la Rudina, iar în anul 1950,așa cum se poate desprinde 
dintr-un proces verbal din 24 noiembrie, la direcțiunea școlii se afla 
Cerbulescu Virginia: 

„Din punct de vedere gospodăresc școală proprie nu există 
întrucât acest post , până în toamna acestui an a funcționat la 
Rrudina. Sala de clasă este curată și frumos pavoazată. CC al PMR 
va fi schimbat de pe peretele din spatele clasei.” 

În procesul verbal din data de 3 septembrie,  se specifică 
faptul că la Școala Elementară Rudina s-a stabilit orarul și 
repartizarea învățătorilor pe clase: 

„Învățătorii vor lucra alternativ după cum urmează 
.Învățătoarea Janeta Totir lucrează alternativ cu învățătorul 
Gheorghe C Totir, în sala de clasă dinspre miazăzi, iar învățătorul 
Cerbulescu Iulian lucrează alternativ cu învățătoarea Virginia 
Cerbulescu în sala de clasă dinspre miazănoapte a localului. 
Repartizarea învățătorilor pe clase se face în felul următor: 
învățătoarea Janeta Totir va lucra pe anul școlar1950/1951 cu elevii 
clasei a III-a, iar învățătorul Gheorghe Totir va lucra cu elevii clasei 
a IV-a, iar Cerbulescu Iulian va lucra cu elevii clasei I și Cerbulescu 
Virginia cu elevii clasei a II-a.”151  

Soții Totir și soții Cerbulescu au lucrat în tandem la această 
școală. Învățătorul Totir, originar din satul Vidimirești a lucrat 
aproape toată perioada la Rudina, doar ultimul an fiind transferat la 
Vidimirești 
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Despre doamna Janeta Totir am aflat dintr-o Situație 
statistică că deținea și funcția de director. Era născută pe data de 
17 octombrie 1914 și absolvise Școala normală cu specialitatea 
învățător, obținuse definitivarea în învățământ în anul 1959 și 
funcționa la școala din Vidimirești din 1966.Din același proces 
verbal menționat anterior aflăm că secretarul organizației PMR în 
acel an la Rudina era Ion Suflea, președintele comitetului provizoriu 
era Gheorghe Șișu, iar Duralia 
Constantin era secretarul organizației 
Frontul Plugarilor, iar secretar UTM 
pe comună era Ion Sanislav. Ultimul 
proces-verbal din același an 
consemna vizita medicală efectuată 
elevilor pe data de 9 IX 1950 de către 
medicul M. Ardelean de la 
Circumscripția din Rudina. 

În anul 1951 școala avea un 
număr de 21 de elevi și aparținea de 
comuna Șovarna. Școala funcționa tot 
fără local propriu, cu un singur post 
didactic, ocupat de Cerbulescu 
Virginia. În anul 1951, luna mai 
școala a fost inspectată de Teodor Șontea, învățător la Crainici,  
care lucra  la Secția de învățământ  a raionului din Baia de Aramă  
și  consemna la sfârșitul procesului verbal următoarele: 

„Legătura cu părinții este asigurată prin întâlniri ocazionale și 
ședințe cu părinții. Trasăm ca sarcină să se intensifice munca de 
lămurire în vederea  construirii unui local de școală corespunzător 
cerințelor.. Elevii acestei școale  știu să cânte multe cântece în 
spiritul  luptei pentru pace și din acest punct de vedere aducem 
mulțumiri și laude tovarășei propunătoare.”152 

Tot în această perioadă se urmărea și munca de alfabetizare 
aflându-se un singur candidat la ciclul al doilea ,plecat la Reșița.. În 
ceea ce privește munca pentru încheierea anului școlar se subliniau 
sloganele legate de Planul cincinal și Lupta pentru pace. Tovarășa 
învățătoarea Cerbulescu lucra cu cele patru clase „stăruitor, cu tot 
entuziasmul tineresc” și în cadrul Căminului cultural a reușit să 
creeze o frumoasă echipă mobilizând tineretul satului În anul 
1950/51 am descoperit un catalog pe care scrie „Cursuri de 
alfabetizare”. În acest catalog sunt trecute următoarele nume: 
Brânzan Constanța, Dăruială Maria, Frânculescu Magdalena, Giura 
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Nicolița, Petculescu Irina , Pupăză Ana, Șișu Ioana, Bolbotină 
Maria; Mandreș Elisabeta , Tetea Maria. 

 Consultând Registrul de procese verbale de inspecție am 
sesizat că ultimul proces verbal este din anul 1952,  cu un scris 
inconfundabil de către Teodor Șontea care sublinia necesitatea 
construirii unei școli noi: 

„Sala de clasă este foarte mică față de numărul elevilor. Este 
necesar să se construiască un nou local de școală și în acest sens 
tovarășa învățătoare va intensifica munca cu sătenii care după câte 
constat sunt binevoitori. Am examinat azi elevii tuturor claselor și 
am obținut rezultate bune de la majoritatea, fapt care mă face să 
cred că tovarăța învățătoare muncește sârguincios  la clasă. Elevii 
sunt bine pregătiți și destul de vioi. Rog pe tovarășa învățătoare să 
muncească cu aceeași dragoste spre a avea rezultate din ce în ce 
mai bune.”153 

Registrul conținea, după cum se poate observa din 
procesul verbal încheiat la f inalul său  pe data de 14 IX 1938,un 
număr de 80 de file dintre care majoritatea au  fost rupte. 

Noul registru începea  cu anul 1960, când inspectorul 
metodist inspecta această școală unde funcționa cu regim de 
suplinitor învățătorul Sperlea D Constantin, absolvent al școlii medii 
în locul lui Vucea Iancu, plecat la armată. Acesta a revenit și la data 
de 14 decembrie 1961 inspectorul metodist al Secției de învățământ 
și cultură din Baia de Aramă, regiunea Oltenia inspectează Școala  
elementară de 4 ani din comuna Rudina  și sublinia calitățile de 
excepție ale acestui dascăl: 

„Din  analiza stilului de predare al tov. Vucea Iancu am 
dedus că predă după indicațiile metodice și stăruiește să studieze 
mereu metodica și pedagogia pentru a preda lecții de calitate. 
Tovarășul are tact pedagogic, calamitate. Pune întrebări scurte și 
cuprinzătoare și lasă timpul necesar de gândire, după care primește 
răspunsul. În  munca sa se călăuzește după planificarea pe care o 
respectă întocmai. În ceea ce privește activitatea social- culturală 
tovarășul Vucea Iancu va întocmi o panificare  trimestrială a 
activității. Va lucra în colaborare cu tovarășul Spineanu Grigore, 
directorul Căminului cultural de centru cu obligația de a crea o 
brigadă artistic și o echipă de teatru. Va urmări de asemenea 
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activitatea cercurilor de citit și va intensifica propaganda prin 
conferințe.”154 

Inspectorul Ionescu Nicolae de la Secția din Baia de Aramă 
realizează în anul 1963, timp de două zile o inspecție aceluiași 
învățător. În prima zi sunt evaluate activitățile la clasă , iar în a 
doua sunt examinați elevii. Într-un proces verbal de zece pagini 
sunt prezentate cu lux de amănunte aceste activități: 

„Interesul pentru 
desfășurarea unui învățământ 
de calitate se desprinde din 
planificarea calendaristică a 
materiei în condiții de predare 
simultană la 4 clase. Acesta 
reflectă interes și dragoste 
pentru meseria aleasă, 
transmițând elevilor tot 
volumul de cunoștințe 
,priceperi și deprinderi. Bine 
au fost dozate temele pentru 
fiecare obiect de învățământ 
în parte în cadrul cărora s-au 
repartizat  ore suficiente de recapitulare. Tovarășul învățător se 
pregătește cu conștiinciozitate pentru fiecare lecție întocmindu-și cu 
rigurozitate planurile studiind în permanență material bibliografic, 
metodic și de specialitate. Tovarășul învățător are un tact deosebit 
atât în verificarea cunoștințelor , cât și în predarea și fixarea 
acestora și a temelor pentru acasă. Am remarcat deosebite calități 
ale unui bun educator, este modest, calm, apropiat de copii, își 
cunoaște bine școlarii cu care lucrează, are multă răbdare în lucrul 
cu elevii fiind îndrăgostit de meseria aleasă.”155  

În anul 1962 la școala din Vidimirești erau înscriși 25 de elevi 
conform unei liste păstrate la dosar împreună cu cererile de 
înscriere. În 1963/64 există o altă listă în care sunt înscriși 22 de 
elevi: clasa I(5),II(5),III(5),IV(6). 

În anul școlar 1963/64 la școala din Vidimirești se înscriu 21 
de elevi, după cum urmează :clasa I:Dăruială Ion,Frânculescu 
Maria,Mandreș Constantin,Mandreș Elena;clasa a II a:Bolbotină C 
Ion, Frânculescu Elena, Mihuțescu Gheorghe, Mărgelu Sever, Totir 
Florica; clasa a III a :Irinoiu Vasilica, Mandreș Iorgu,Mărgelu 
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Liviu,Mihuțescu Elena, Pupăză Gheorghe;clasa a IV-a:Cerbulescu 
Constantin, Frânculescu Nicolae, Murdeală Elena,Totir 
Aurelian,Totir Magdalena,Didan Ecaterina. 

În anul 1964  la Școala din Vidimirești a funcționat 
învățătorul Mureșan Constantin. Nu știu cât a funcționat învățătorul 
la această școală, dar în anul 1965/1966 la Vidimirești erau înscriși 
19 elevi, după cum se poate observa din lista aflată la dosar: clasa 
I:Ghiga Viorel, Mija Constantin, Pupăză Constantin, Roată 
Dumitru,Șișu Constantin;clasa a IIa:Frânculescu Ilie, Mandreș 
Domnica,Plîvițu nicolae,Pupăză Petre, Mija Dorel;clasa  a III a: 
Dăruială Ion,Frânculescu Maria,Mandreș Elena,Mandreș 
Ion,Mandreș Constantin,clasa a IVa:Bolbotină Ion,Frânculescu 
Elena,Mihuțescu Gheorghe,Totir Florica.Dintr-o adresă a secției de 
învățământ8531 din 6 septembrie1966 către școala din Vidimirești, 
comuna Rudina primește un plan de școlarizare de 16 elevi. 

Planul de școlarizare pentru anul 1968/1969 a fost de 22 de 
elevi. În anul 1969 la școala din Vidimirești se întorsese 
învățătoarea Totir Janeta și era inspectată de Drăgulescu  Iulian de 
la Inspectoratul județean Mehedinți. La școală funcționau toate 
clasele:I(5), II(8),III(3),IV(5). În concluzie inspectorul menționa: 

„Mă declar deosebit de mulțumit de preocuparea pe care o are 
tovarășa învățătoare față de obiectele care contribuie la educarea 
estetică a elevilor. Ei au un bogat repertoriu de poezii, jocuri și 
cântece, un repertoriu cu specific școlar.”156 

În anul 1968/1969, pe trimestrul al II lea la Școala din 
Vidimirești existau 21 de elevi: II(5), II(8), III(3), IV(5).Din 
consultarea unei situații statistice din  anul 1969/1970 privind 
rezultatele școlare am aflat că la școala din Vidimirești exista un 
număr de 25 de elevi repartizați  astfel: clasa I(8), clasa II(6),clasa 
III(8), clasa a IV(3). 

Din adresa cu nr 144 din 14 iunie 1971 se poate desprinde o 
situație destul de clară a elevilor de vârstă preșcolară pe perioada  
anilor:1971(8),1972(11),1973(12),1974(17),1975(17),1976(17).1977
(10)În anul 1971 directoarea școlii din Vidimirești primește o adresă 
prin care se cer suprafețele pentru care urmează a se face 
reparații.  

În 1972 școala era inspectată de către fostul învățător Iulian 
Cerbulescu, ajuns între timp directorul școlii din comuna Bala. Cu 
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siguranță școala funcționa acum într-un local nou după cum se 
menționa și în procesul verbal: 

„Procesul de învățământ la școala din Vidimirești se 
desfășoară într-un local nou, bine întreținut. Singura sală de clasă a 
școlii este  spațioasă, bine întreținută și încălzită în condiții 
corespunzătoare. Materialul didactic primit în cantități modeste în 
ultimul an este bine aranjat și întreținut în condiții optime. Există o 
preocupare pentru amenajarea unui gard în fața școlii.”157Cu toate 
că numărul elevilor nu era prea mare se poate observa o notă de 
maximă exigență deoarece în anul 1973 la data de 1 septembrie se 
încheie un proces-verbal  în urma examenului de corigență, 
deoarece rămăsese un corigent la clasa a III-a și patru corigenți la 
clasa a IV-a: 

„În urma verificării cunoștințelor elevii au  obținut rezultate conform 
tabelului de mai jos, toți fiind declarați promovați. Se anexează 
lucrările scrise ale elevilor”158 Așa cum se poate sesiza din două 
tabele în care au fost identificați tinerii care nu au terminat ciclul 
primar: Andrei Elena(1940), Mărgelu Lucica(1944), Totir 
Constantin(1948) și Ciuhurezu Vasile(1953) și din aceeași dată(24 
martie 1976)cu tinerii care n-au terminat 8 clase: Mărgelu 
Petre(1958),Mărgelu Sever(1954), Mărgelu Spicu(1953),Mărgelu 
Aurora(1960), Mărgelu Rozalia(1958). 

Exista în această perioadă și o planificare a examenelor cu 
cursanții din Circumscripția Vidimirești în vacanța de iarnă a anului 
1976, pe fiecare disciplină în parte: română, vineri 24 
dec,geografie,25 dec, Ivănel Constantin, matematică, Popescu 
Romulus, 26 dec.,istorie,Cristescu Paraschiva,27 dec,fizică- chimie, 
Podeanu Maria, 27-28 dec, Crăiniceanu Valeriu, biologie, desen,30 
dec, 4 ianuarie, limba franceză,Mănescu Ion, 31 dec”159. 

După pensionarea doamnei Totir Janeta la Vidimirești vine 
ca învățător Constantin Vâjaică din Bala. În anul 1981 inspectorul 
Mihai Popescu îi realiza inspecția pentru definitivare. Domnul 
Constantin Vâjaică făcea zilnic naveta de la Bala pe o potecă, peste 
deal. Din procesul verbal am aflat că de la absolvire el a lucrat 
numai la această școală: 

„Tovarășul Vâjaică Constantin, cu certificatul de naștere 
Seria NI, nr.971509 este absolvent al Institutului  pedagogic de trei 
ani din Târgu Mureș, secția institutori, promoția 1977.Posedă 
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diploma de institutor cu nr. 336, eliberată la 21 septembrie 1978, cu 
numărul 4276. De la absolvire până în prezent a funcționat la 
această școală. Are vechimea necesară la catedră pentru a putea 
candida la gradul didactic definitiv.”160 

Inspecția pentru obținerea gradului al II-lea  a fost efectuată 
după zece ani, la 5 iunie 1991,  de către Cojocaru M. Constantin. 
După  aceea urmează altă inspecție pentru obținerea aceluiași grad 
efectuată de către colegul meu, învățătorul Gicu Crăciunescu, din 
satul Mărășești (care aparține orașului Baia de Aramă), în 
primăvara anului 1993.Învățătorul Tică Vâjaică, pe care l-am 
cunoscut destul de bine și l-am apreciat, s-a stins din viață în urma 
unei madadii incurabile și în locul dumnealui  se pare că a venit 
Prundeanu Nicușor    care-și susținea inspecția pentru   definitivare 
în învățămînt în anul 2000, la 11 mai. La  această dată efectivele de 
elevi la  Vidimirești erau :I(4), II(5).IV(4), în total 13 elevi). În anul 
2005 la această școală funcționa Bolbotină Diana și ea inspectată 
tot pentru obținerea definitivatului, iar în anul 2008 la Vidimirești 
funcția Lotoroșanu Angela și numărul elevilor scăzuse dramatic: 
I(1), II(1), IV(2). Se poate constata că dispăruse clasa a III și 
celelalte clase abia cumulau patru elevi. Ultimul proces-verbal cu 
care se încheie registrul, de procese verbale  este Raportul Scris  
pentru inspecția de specialitate în vederea obținerii gradului 
didactic II a doamnei Angela Lotoroșanu, cu specialitatea de 
institutor –limba franceză. Procesul verbal consemnează reușita 
activităților cu acest număr mic de elevi: 

„Lecția de abilități practice a fost o reușită. După finalizarea 
timpului acordat preparării elevii au prezentat produsul realizat. 
Rețeta preparată, salata de fructe a fost apreciată după gust și 
aspect. Drept răsplată fiecare elevă a primit câte o diplomă de 
participare pentru activitatea depusă la această oră de 
gastronomie.”161  

  Despre doamna institutoare se menționau următoarele: 

„Este apreciată de colegi și de conducerea școlii. Își armonizează 
interesele personale cu ale instituției, ține o strânsă legătură cu 
părinții elevilor având o bună comunicare cu factorii ierarhici din 
comunitatea locală.”162 

La realizarea inspecției au participat un metodist al I. S. J. 
Mehedinți, Bărăitaru Veronica și domnul director al școlii 
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161 Raport scris din 19 05 2009, fila 52 
162 Idem 



coordonatoare, Marius Daniel Pasat. Privind retrospectiv această 
școală, care s-a desființat  nu de mult încerc un sentiment de 
regret,gândindu-mă că fără copii în curând o să dispară și satul  

Școala  a fost construită cu munca voluntară a locuitorilor din 
sat, așa cum mărturiseau oamenii mai în vârstă cu care am stat de 
vorbă. În clădirea de lemn a școlii  aflată aproape în stare de ruină 
am găsit și câteva cărți în limba rusă și  rămășițele unei   biblioteci 
destul de mari pentru o comunitate așa de mică( cuprindea aproape 
500 volume).  

Școlile ca instituții sunt  concepute pentru educația copiilor și 
în mod firesc ele depind de existența acestora, așa că în 
momentele în care satele noastre au avut mai mulți copii ele au 
cunoscut o perioadă înfloritoare. Această perioadă a fost, trebuie s-
o recunoaștem în mod cinstit, perioada comunistă. Atunci s-au 
ridicat și în cele mai neînsemnate cătune asemenea instituții, mai 
mari ori mai mici, în funcție de numărul de copii. Așa se face că în 
această perioadă s-au construit majoritatea școlilor, în condițiile în 
care se construia atunci, la Vidimirești o școală din lemn, la Brateș 
o școală mare din cărămidă, la fel și la Runcșor ori la Sărdănești, la 
Crainici ori la Rudina. 

Din păcate aceste școli acum se dovedesc inutile și se 
părăginesc sub ochii noștri pentru că au rămas pustii, se distrug și 
documentele de arhivă și în curând despre ele nu se va ști nimic. 
Poate c-am insistat în mod exagerat  asupra unor școli mici care au 
și dispărut deja, dar am încercat să reconstitui figurile unor dascăli, 
oameni onești, care au muncit cu râvnă și cu spirit de sacrificiu 
aducându-și obolul la prosperitate spirituală a neamului. Pe mulți 
dintre ei  nu i-am cunoscut dar i-am văzut cum erau evocați în 
documentele vremii. Pe unii i-am cunoscut  direct și ne-am 
împărtășit pentru moment gândurile și, fiind din branșa lor, am 
considerat că  măcar numele trebuie să  le rămână notat undeva în 
semn de  pioasă recunoștință. 

 


