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Odată cu formarea statului modern român, nevoia de carte nu se limita
numai la activitatea şcolii, ce avea ca prioritate instruirea şi educarea copiilor
într-un spirit tradiţionalist. Dimpotrivă, curentul modernist, european, care
avea în vedere folosirea cunoştinţelor deosebite în scopuri practice, îşi pusese
deja amprenta asupra noilor proiecte de învăţământ din ţara noastră. Chiar în
conţinutul Reformei Instrucţiunii Publice din 1864 existau proceduri care
orientau învăţământul primar în direcţii precise către şi pentru viaţă, în special
în zona activităţilor pentru existenţa materială a sătenilor. În acest sens
amintim că după o lungă experienţă plină de dificultăţi a puţinelor şcoli de
meserii din ţară, Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor dă aprobarea
pentru înfiinţarea unei şcoli de meserii la Râmnicu Vâlcea, la 8 noiembrie
1882, iar la 17 ianuarie 1883 a avut loc inaugurarea deschiderii şcolii cu un
local propriu, situat în strada Mihai Bravu nr. 36, cu un număr de 42 de elevi.1
Şcoala avea scopul de a pregăti meseriaşi pentru mica industrie, în meserii care
se puteau exercita la domiciliu sau în ateliere mici, cu utilaje cât mai simple şi
mai ieftine, având în profilul său următoarele meserii: lemnărie, tâmplărie,
dogărie, rotărie, fierărie şi lăcătuşerie. Această şcoală cu profil practic a format
numeroase generaţii de tineri cu o bună pregătire profesională, funcţionând în
spiritul legislaţiei haretiene până în anul 1913.
ASPECTE ÎN ORDINEA CRONOLOGICĂ 1901 ... 1909
Tot din tradiţia şcolilor practice de meserii din judeţ se numără Şcoala de
Agricultură şi Meserii din Călimăneşti – Cozia (1883), Şcoala de Meserii din
Costeşti (1885), Şcoala Viticolă Drăgăşani (1883), apoi şcolile de meserii de
tip din primul deceniu al secolului XX, respectiv Şcoala Agricolă-Industrială
din Drăgăşani (1901), Şcoala Elementară Agricolă Industrială din Horezu
(1901), Şcoala de Grădinărit Aranghelul din Râmnicu Vâlcea (1906), Şcoala
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Profesională de Fete din Râmnicu Vâlcea (1901), Şcoala Profesională de Fete
„Laura Simulescu” din Drăgăşani (1901), Şcoala Agricolă Industrială ZătreniGăneşti (1901), Şcoala de Ţesătorie de Fete din Sineşti (1905), Şcoala
Elementară de Agricultură din Ştefăneşti (1909) şi Şcoala de Meserii din
comuna Bălceşti (1901)2.
Cât priveşte experienţa şcolilor de meserii din ţară, aceasta a fost „cea
mai nesocotită ramură a instrucţiei publice”, până când Spiru Haret a întocmit
„Legea asupra învăţământului profesional din 1899”. Aceasta răspunde unor
cerinţe de cultură şi pregătire profesională pentru societatea românească, care
avea nevoie de un număr cât mai mare de lucrători cu pregătire tehnică şi de
aceea, în expunerea de motive ale legii, se cereau „şcoli multe şi accesibile
pentru toată lumea”.3
Pentru punerea în aplicare a prevederilor legii cu privire la şcolile
elementare şi cele inferioare, Spiru Haret s-a adresat printr-o circulară tuturor
prefecţilor de judeţe din ţară, caracterizând astfel rostul acestor şcoli: „Prin
şcoli elementare înţelegem şcoli foarte modeste, funcţionând cu unul sau doi
maiştri, care să predea meserii din cele mai simple, putând fi practicate cu
unelte puţine, ieftine şi cu un capital de instalaţie foarte mic. Asemenea şcoli
cugetăm să le înfiinţăm prin târguşoare sau satele cele mai mari. Prin ele dorim
să punem la îndemâna sătenilor şi a oamenilor nevoiaşi mijloace mai bune de a
cultiva pământul precum şi unele industrii, uşor de executat chiar la ţară, în
zilele neutilizate pentru agricultură.
Şcolile inferioare unor şcoli de un nivel ceva mai ridicat, - precizează
în continuare Spiru Haret - în care se vor învăţa meserii mai perfecţionate sau
metodele agricole ceva mai ştiinţifice decât cele care pot conveni doar unui
mic cultivator, se vor înfiinţa fie în oraşe, fie şi în alte centre ce s-ar găsi
favorabile”.4
De aceea, prin aceeaşi circulară adresată şi tuturor diriginţilor de şcoli,
Spiru Haret precizează rostul şcolilor profesionale: „Scopul şcoalelor
profesionale este de a procura elevilor o meserie ca să aibă un mijloc de a-şi
câştiga viaţa. De aceea aceste şcoli trebuie a-i deprinde să o practice în mod
fructuos şi mai ales de a le da convingerea că se poate câştiga cu dânsa...
Pentru aceasta primul mijloc este ca şcolarii să vadă că şcoala însăşi produce
2
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venit prin practicarea meseriilor. O şcoală profesională care nu produce venit
este un adevărat non-sens”. În continuare, Spiru Haret precizează că „şcoala
trebuie să aibă neapărat un beneficiu care se împarte între maiştri şi elevi...
ceea ce constituie şi un mijloc de educaţie profesională pentru aceştia”.5
Aşadar, pe lângă reţeaua învăţământului teoretic în anii următori, va
creşte numărul de şcoli înfiinţate care aveau ca scop pregătirea practică a
elevilor, şcoli elementare şi inferioare de agricultură, şcoli elementare şi
inferioare de meserii, şcoli elementare de gospodărie etc. Care, în decursul
timpului, vor suferi modificări de organizare, structură şi nomenclatură,
potrivit reglementărilor ulterioare.

ÎNCEPUTURILE ŞCOLII DE MESERII
„CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU”
DIN RÂMNICU VÂLCEA
1 octombrie 1913
Cursurile şcolii de meserii „Căpitan Nicolae Pleşoianu” din Râmnicu
Vâlcea se deschid la 1 octombrie 1913, odată cu inaugurarea clădirii, de pe
strada Traian nr. 32, la care au participat prefectul dr. Gh. Sabin, revizorul
şcolar Ion Bănescu, P. S. Sofronie Vulpescu de la Episcopia Râmnicului, cadre
didactice, părinţi ai elevilor, alte oficialităţi şi un numeros public. Şcoala
poartă denumirea de „Căpitan Nicolae Pleşoianu” pentru că acesta, descendent
dintr-o veche şi distinsă familie boierească din Râmnicu Vâlcea, a lăsat prin
testament toată averea sa în valoare de 128 mii lei, pentru construirea fie a
unui „ospiciu pentru căutarea şi îngrijirea bolnavilor sau a unei şcoli de arte şi
meserii”.6
În sesiunea ordinară din 15 octombrie 1911 a Consiliului Judeţean,
prefectul dr. Gh. Sabin, cunoscut ca un bun gospodar, în al cărui mandat s-au
construit multe şcoli în judeţ, a considerat şi a propus că „ar fi folositor să
clădim din acest fond o şcoală de meserii în Râmnic în condiţiile cerute de
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testator”7, ceea ce s-a şi aprobat. S-a stabilit ca şcoala ce se va construi să
poarte numele căpitanului şi să fie aşezat bustul său într-un loc distinct al
aşezământului.
Construirea şcolii va începe în primăvara anului 1912 iar lucrările vor
fi finalizate în septembrie 1913.8
Cursurile şcolii de meserii au început cu 38 de elevi, într-o clădire
nouă, spaţioasă, cu ateliere de practică, magazii, dormitor, o sală de mese a
cantinei şcolare şi alte dependinţe specifice unei astfel de şcoli. Elevii care
intrau în şcoală trebuiau să fie absolvenţi ai claselor primare, să aibă vârsta de
cel puţin 13 ani şi cel mult 16 ani şi intrau în şcoală numai pe baza concursului
de admitere. Elevii se bucurau de dreptul la un an de armată, iar titlul de
maistru, pe care îl obţineau la terminarea şcolii, le dădea dreptul la ½ din
beneficiul net al şcolii, provenit din lucrări, venituri ce li se depuneau
trimestrial la casa de economii. Cărţile şi toate furniturile se distribuiau gratuit
la elevi, iar celor silitori şi lipsiţi de mijloace materiale li se acordau mici
ajutoare de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Pentru a veni în sprijinul elevilor din
localităţile îndepărtate ale judeţului, şcoala le oferea cazare gratuită, la un
internat pentru 60 de elevi, şi masa la cantina şcolii pe bază de produse aduse
de elevi de la părinţi.9 Cantina şcolii şi internatul erau bine organizate, iar
pentru elevii care aveau o anumită „stare materială” se contribuia cu o
„cotizaţie” de 12 lei lunar.10
Durata învăţământului era de 5 ani, iar anul şcolar începea la 1
octombrie şi se termina la 30 septembrie. Şcoala inferioară de meserii
“Căpitan N. Pleşoianu” avea drept obiectiv învăţarea de către elevi a unor
meserii, după aptitudinile lor, cu scopul exercitării acestora în activităţile de tip
industrial.
De la început şcoala a debutat cu următoarele specialităţi11 :
- tâmplărie de mobilă şi binale;
- rotărie, căruţărie şi trăsuri;
- lăcătuşerie şi strungărie în fier
- fierărie şi cărătăşerie.
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Cursurile acestei şcoli urmăreau specializarea graduală a elevilor: mai
întâi urmau 2 ani cursuri şi practici „preparatoare”, iar în ultimii trei ani,
cursuri de perfecţionare în meseria aleasă. După absolvire primeau diploma de
maistru. În anul şcolar 1915-1916 la atelierele de „lăcătuşerie şi fierărie” au
fost înscrişi 59 de elevi (cl. I-20; cl. a II-a - 22; cl. a III-a - 17), un elev a fost
eliminat. Dintre aceştia au frecventat „regulat” cursurile 36 (cl. I-10; cl. a II-a 22; cl. a III-a - 14) şi au promovat dintr-o clasă în alta 43 (cl. a II-a - 7 elevi;
cl. a III-a - 19;cl. a IV-a - 14) din care 3 au fost bolnavi. La atelierul de
„tâmplărie rotărie” au fost înscrişi 37 (cl. a II-a - 19;cl, a III-a - 10;cl. a IV-a 8), au frecventat constant 33 elevi şi au promovat 30, 4 au rămas repetenţi,
restul s-au retras pe parcursul anului12.
Cât priveşte situaţia populaţiei şcolare care a urmat cursurile în anul
şcolar 1916-1917 şi înscrierea în anul şcolar 1917-1918, aceasta se prezintă
astfel:
1) La deschiderea anului şcolar 1917-1918 s-au prezentat la atelierul
de „lăcătuşărie fierărie”:
- în clasa I
- 5 elevi din 13 elevi foşti în 1916/1917;
- în clasa a II-a - 5 elevi din 10 elevi foşti în 1916/1917;
- în clasa a III-a - 9 elevi din 20 elevi foşti în 1916/1917;
- în clasa a IV-a - 10 elevi din 13 elevi foşti în 1916/1917.
TOTAL
29 elevi din 56
2) La atelierul de „lemnărie rotărie” s-au prezentat :
- în clasa I
- 2 elevi din 15 elevi foşti în 1916/1917;
- în clasa a II-a - 2 elevi din 16 elevi foşti în 1916/1917;
- în clasa a III-a - 3 elevi din 7 elevi foşti în 1916/1917;
- în clasa a IV-a - 3 elevi din 7 elevi foşti în 1916/1917.
TOTAL
10 elevi din 45
Din anul 1913, când s-au deschis cursurile şcolii, constatăm că
populaţia şcolară a scăzut în fiecare an. Ea a oscilat din cauze interne şcolii şi
practicii istovitoare în ateliere, precum şi din cauza pregătiri de război în care
se afla ţara. Aceasta din urmă a avut consecinţe imediate în depopularea
satelor de tineri şi părinţii recrutaţi sau mobilizaţi, astfel că numeroase familii
au rămas fără nici un sprijin pentru gospodării şi muncile agricole. Ocuparea
12
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oraşului de trupele austro-germane în noiembrie 1916, a produs mari tulburări
în funcţionarea tuturor instituţiilor, inclusiv a şcolilor, care au trebuit să-şi
întrerupă cursurile în repetate rânduri.
Cât priveşte programa studiilor din şcolile inferioare de meserii,
aplicată începând cu anul 1902-1903, aceasta stabilea, pentru aceste şcoli,
durata de 4 ani, iar mai târziu, de 5 ani. Între obiectivele prevăzute în această
programă, proprie şi Şcolii inferioare de meserii „Căpitan N. Pleşoianu” , erau
prevăzute „în afară de învăţarea meseriilor, elevii vor face lecturi folositoare în
meseria lor şi vor primi noţiuni de religie, limba franceză sau germană,
aritmetică şi geometrie practică, contabilitate, istorie, geografie, desen,
caligrafie”, însă, toate aceste cunoştinţe nu vor putea ocupa pe elev mai mult
de 18 ore pe săptămână la secţia „preparatoare” şi 6 ore în secţia de
„perfecţionare” în meseria aleasă13 .
PROGRAMA ŞCOLILOR INFERIOARE DE MAIŞTRI
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Obiectele
1.Materii comune pt. toţi elevii
Limba română
Istoria
Geografia
Religia
Aritmetica
Geometria
Fizica
Chimia
Desenul cu mâna liberă, liniar şi
Ornamental şi caligrafia
Desenul geometric
Limba franceză
Economia industrială
Contabilitatea
Igiena
Educaţia socială şi civică
Muzica
Educaţia fizică
TOTAL

Numărul săptămânal de ore pe anii de studiu
I
II
III
IV
V
2
1
1
1
2
1
2
1

2
1
1
1
2
1
1
1
1

2
1
2
-

2
-

1
-

2
2
1
1
17

2
1
1
15

2
1
1
9

2
1
1
1
7

1
1
1
1
1
6

13

C. Nicolae, Organizarea şi conținutul învățământului profesional şi tehnic din
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1.Materii comune pt. toţi elevii
din atelierele în care se lucrează
cu metale
1
2
3
4
5

Tehnologia
Desenul de proiecţiune
Desenul special
Mecanică şi maşini
Electricitatea şi aplicaţiile ei
TOTAL

-

2
-

2
4
1
-

2
4
1
1

2
4
2
1

-

2

7

8

9

-

2
-

2
1

2
2

2
2

-

2

4
7

4
8

4
8

1.Materii speciale pt. elevii din
atelierele în care se lucrează
lemnul
1
2
3
4

Tehnologia
Desenul de proiecţiune
Desenul ornamental şi noţiuni
de stiluri în mobilier
Desenul special
TOTAL

Din instrucţiunile cu privire la funcţionarea şcolilor inferioare de meserii,
rezultă că, pentru fiecare meserie se numea câte un maistru, iar dacă efectivul
de elevi era mai mare de 30, acesta putea fi ajutat de un ajutor de maistru.
Atelierul de aplicaţie era prevăzut cu maiştri, ajutori de maiştri şi lucrători
instructori speciali.
Documentele de arhivă relevă în detaliu că atelierele şcolii primeau
comenzi pentru lucrări atât de la instituţii şi autorităţi cât şi de la particulari.
Veniturile realizate, după ce se scădea costul materialelor întrebuinţate
iar în atelierele de aplicaţie şi plata elevilor lucrători şi a lucrătorilor cu ziua
sau cu bucata se repartiza astfel:
- 30% la dispoziţia şcolii, ca fond special pentru dezvoltarea atelierelor;
- 50% pentru elevi, în raport cu timpul cât au lucrat şi cu aportul lor la
realizarea produselor;
- 20% pentru directorul şcolii, maiştrii şi ajutorii de maiştri.
Sumele care reveneau elevilor se eliberau numai la absolvirea şcolii,
sub formă de scule şi material de lucru, în scopul de a le veni în sprijin pentru
instalarea lor ca meseriaşi. Pentru întreaga perioadă de şcolarizare elevii şcolii
beneficiau de o reducere de 50% la călătorii pe tren, în perioada de vacanţe14.
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În continuare prezentăm, personalul tehnic al şcolii ce funcţiona de la 1
ianuarie 1916.15
Tablou
cu personalul tehnic al Şcolii inferioare de meserii „Căpitan N. Pleşoianu”
- ianuarie 1916 Nr.
Numele şi
Gradul
crt.
Prenumele
Etatea
Funcţia
militar salariul
1
BOTEZ PAVEL
36 ani Director
Caporal 225 lei
(maistru)
2
TEODOSIU
36 ani Institutor
240
GHEORGHE
3
IONESCU GHEORGHE 26 ani Maistru
Soldat
200
lăcătuşărie
4
FANEA DIONISIE
42 ani Maistru fierar Sergent
240
5
MIHĂILESCU
25 ani Maistru
Plutonier 200
GHEORGHE
tâmplar
6
DASCĂLU NICOLAE
28 ani Maistru rotar soldat
200
Pentru predarea cursurilor teoretice, de cultură generală, institutorii
şcolii erau recrutaţi, prin concurs, dintre institutorii de la şcoli primare urbane,
cu cel puţin 5 ani vechime ca institutori urbani titulari. Norma didactică
stabilită de lege pentru institutori, maiştri şi ajutori de maiştri era de cel puţin
24 de ore pe săptămână.
Anul 1916 a cunoscut pentru şcoală numeroase „tulburări” atât în ceea
ce priveşte desfăşurarea procesului de învăţământ, soldat cu întreruperi de
cursuri datorate mobilizărilor periodice al corpului didactic, cât şi în ceea ce
priveşte stările de spirit de „nesiguranţă” a părinţilor şi elevilor faţă de
evenimentele externe care erau într-o continuă precipitare, fapt ce i-a
determinat pe unii dintre părinţi să-şi retragă temporar copiii de la şcoală,
astfel că în luna mai cursurile erau frecventate numai de 32 de elevi.16
Dincolo de aceste disfuncţionalităţi, şcoala reuşeşte să facă faţă
numeroaselor comenzi de lucrări venite din partea Ministerului de Război.
Astfel, prin adresa Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor, din 10
februarie 1916, şcoala trebuia să asigure prioritate tuturor comenzilor făcute
15
16
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pentru armată „fără întârziere” şi să execute în termenele „cerute şi în condiţii
ireproşabile”. La 18 februarie 1916, Direcţia Generală a Muniţiilor din
Arsenalul Armatei din Bucureşti, făcea comandă şcolii pentru „10 trăsuri
regimentare de calitate şi rezistente”17, iar mai târziu, se solicita să fie
construite mai multe „furgoane” de transport special pentru armată şi să fie
reparate 50 de căruţe. Alte comenzi veneau din partea judeţului, a
Regimentului din oraş şi a organizaţiei „Cercetaşii României”18. Noul director
al şcolii, Gheorghe Teodosiu, înlocuindu-l temporar pe Pavel Botez care
fusese mobilizat, cu mari greutăţi făcea faţă acestor comenzi pentru transport,
reparaţii etc.
La scurt timp de la intrarea României în război, prin ordin ministerial,
şcoala s-a închis la 17 august 1916, din cauza mobilizării întregului corp
didactic şi al războiului19, urmând să se redeschidă temporar pentru scurte
perioade, când elevii trebuiau să execute diferite comenzi de reparaţii şi
obiecte cerute de autorităţi.
În timpul războiului ocupanţii s-au instalat în şcoală pentru
coordonarea diferitelor operaţiuni administrative şi militare, de jaf organizat al
judeţului, apoi, o parte a clădirii a fost transformată în spital „de izolare a
contacţilor de boli contagioase” pentru militari. La retragerea armatelor
inamice austro - germane, şcoala a servit ca adăpost pentru militari şi grajduri
pentru cai. În toată perioada şcoala a fost jefuită şi devastată provocându-i-se
mari stricăciuni şi devenind nefuncţională. Concludente în acest sens sunt
însemnările şi memoriul directorului şcolii, Petre Botez care, la 9 noiembrie
1916, nota că „a părăsit şcoala cu tot personalul care mai rămăsese, pentru că o
parte fusese mobilizat pe front, iar averea şcoalei a rămas pe loc, intactă”20.
O infimă parte din ea a fost ascunsă în beciul şcolii, unde, apoi, uşa de
la intrare a fost zidită pentru a nu fi găsit de inamic. Se aminteşte că, până în
decembrie 1916, când institutorul Gh. Teodosiu s-a întors din refugiu, totul a
fost devastat şi distrus, încât nu s-a mai putut salva nimic. O parte din
echipamentul tehnic şi sculele din atelier au fost transportate şi folosite la
podul Oltului (spre Goranu), pentru executarea construcţiei din metal a noului
pod de către armatele austro – germane. Se mai precizează că încercarea de a
salva bustul din bronz al donatorului, Căpitan Nicoale Pleşoianu, care era
17

Ibidem, f. 12, 43, 111, 115, 251; dos. 1/1916, f. 251, 284.
Ibidem, f. 47:64.
19
Ibidem, f. 188.
20
Ibidem, Fond Prefectura județului Vâlcea, dos. 2/1917, f. 79.
18
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aruncat printre alte bunuri în curtea comandurii, s-a făcut la intervenţia
insistentă a profesorului Mihăilescu de la liceul „Alexandru Lahovari” pe
lângă comandura locală dar „a fost imposibil de a-l salva” pentru că „a fost
trimis în Germania pentru a fi distrus”. În timpul retragerii armatelor străine
întregul local al şcolii a fost din nou ocupat de armatele germane aflate în
„trecere” şi distrus „sub ochii noştri”, dându-i-se foc. În încheiere, directorul
Pavel Botez aminteşte că evaluarea pagubelor produse şcolii, care au fost
estimate la suma de 27.120 lei, este cifră superficială, iar după opinia sa
pagubele sunt de „cel puţin trei ori mai mari”21.
Şcoala îşi va redeschide cursurile la 23 aprilie 1919, într-un local grav
avariat. Printr-o activitate de reconstrucţie plină de dăruire, desfăşurată de
corpul didactic, având ca director tot pe Pavel Botez, împreună cu elevii, se
reuşeşte, în parte, ca localul şcolii să fie redat unei funcţionalităţi didactice pe
cât posibil apropiată de normalitate. Din documentele şcolare rezultă că
situaţia elevilor, în anul şcolar 1918-1919, se prezenta astfel22:

21

Ibidem, f. 78: Unele detalii referitoare la pagubele cauzate Şcolii de meserii
„Căpitan Nicolae Pleşoianu” de armatele austro‐germane, în timpul ocupației dar şi în
perioada de retragere a acestora, le aflăm din constatările făcute de o comisie locală
şi consemnate în procesul verbal din 20 noiembrie 1918. Se consemnează că localul
şcoalei se afla într‐o stare murdară de nedescris, iar mobilierul şcoalei era distrus sau
deteriorat: „nu mai existau ferestre, geamurile erau sparte, lumina electrică complet
distrusă, iar cele 56 de lămpi care luminau sediul şi curtea nu mai existau: nu mai
există nici un metru de sârmă din instalații sau vreun bec, telefonul şi soneriile la fel,
sobele de teracotă distruse şi lipite de uşi şi grătare. Toate atelierele erau murdare,
pereții stricați sau dărâmați, până şi duşumelele fuseseră smulse şi folosite la foc
pentru încălzitul încăperilor, care fuseseră grajduri de cai, în special atelierele de
fierărie şi vopsitorie. Acoperişul localului şi al atelierelor era stricat, iar prin multe
spărturi ploaia crea băltoace pe jos. Toate jghiaburile şi burlanele din tablă fuseseră
luate. Comoditățile cu toate instalațiile necesare pentru apă erau luate, la fel şi la
locuința directorului, iar tot mobilierul şcoalei şi zestrea didactică au fost distruse”.
Pentru că directorul Petre Botez, care avea locuința în şcoală, a încercat să mai
salveze câte ceva din „averea” rămasă, chiar deteriorată, ocupanții i‐au dat o lecție
inumană, de cinism şi, chiar în fața sa, „au distrus şi au pus pe foc toate pupitrele
şcoalei” care mai existau.
22
Ibidem, dos. 2/1917, f. 258: La examenul de trecere dintr‐o clasă în alta au
promovat toți elevii şcoalei, ținându‐se cont de condițiile de război.
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1) La deschiderea şcoalei s-au prezentat la atelierul de „lăcătuşărie
fierărie” următorul efectiv de elevi:
- în clasa a I-a - 5 elevi din 13 elevi foşti în 1916/1917
- în clasa a II-a - 5 elevi din 10 elevi foşti în 1916/1917
- în clasa a III-a - 9 elevi din 20 elevi foşti în 1916/1917
- în clasa a IV-a - 10 elevi din 13 elevi foşti în 1916/1917
Total
29 elevi din 56
1)
-

La atelierul de „lemnărie rotărie” s-au prezentat:
în clasa I – 2 elevi din 5 elevi foşti în 1916/1917
în clasa a II-a – 2 elevi din 16 elevi foşti în 1916/1917
în clasa a III-a - 3 elevi din 7 elevi foşti în 1916/1917
în clasa a IV-a - 3 elevi din 7 elevi foşti în 1916/1917
Total
10 elevi din 35

Situaţia şi numărul elevilor înscrişi în toate clasele, repartizaţi pe
specialităţi şi numărul absolvenţilor după specialitate în anul şcolar 1918191923.
În anul şcolar 1919-1920, Şcoala inferioară de meserii „Căpitan
Nicolae Pleşoianu” începe cursurile cu 48 elevi la toate clasele, între care se
aflau şi 7 orfani de război. Tot atunci, personalul şcolii era format din Pavel
Botez – director, Dionisie Fanea – maistru fierar, C. Georgescu – maistru
tâmplar, D. Minculescu – maistru lăcătuş şi Lazăr Moldoveanu – maistru rotar,
iar servitorul şcolii Catrina Pilibal24.
În anul şcolar următor se termină toate reparaţiile şcolii mai
importante şi de imediată necesitate, iar cursurile se deschid cu un număr de
75 de elevi ce îşi desfăşurau activitatea în 4 ateliere (lemnărie, rotărie, fierărie
şi lăcătuşerie) din care 25 de elevi luau masa la cantină fiind cazaţi într-un
internat reconstruit şi spaţios în cadrul şcolii25. Consecinţele războiului se
resimt încă în viaţa elevilor, din cauza lipsei de fonduri băneşti necesare atât la
cantină, unde masa era redusă la câteva meniuri fără „nutrimentul” necesar, cât

23

Ibidem, f. 276.
Ibidem, Fond Prefectura județului Vâlcea, dos. 1/1919, f. 16, 18, 29, 71, 131.
25
Ibidem, dos. 2/1919, f. 1‐12.
24
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şi la internat care era lipsit de „aşternuturi” pentru paturi, din care cauză unii
dintre elevi „dorm pe scândura goală”26.
Periodic, şcoala, internatul şi cantina erau inspectate de serviciul
sanitar al oraşului pentru a preveni extinderea epidemiilor foarte frecvente
după război. La 21 septembrie 1921, medicul oraşului dr. C. Sorescu,
examinând starea de sănătate a elevilor, constată că aceştia sunt „sănătoşi iar
revaccinările pentru variolă au fost făcute cu succes”. Pentru prevenire s-a luat
măsura ad-hoc ca 20 de elevi să se tundă imediat27. La altă inspecţie (13
octombrie 1922), medicul nou al oraşului, dr. H. Abramovici, împreună cu
echipa pe care o coordona, ajung la concluzia că starea de sănătate a elevilor
este „mulţumitoare”.28
După mari eforturi de a depăşi starea materială precară în care se afla
şcoala în drumul ei spre refacere, la inspecţia ministerială din 29-30 iunie
1923, în şcoală erau 96 de elevi înscrişi, iar 60 dintre ei erau găzduiţi şi abonaţi
în cadrul internatului şi cantinei şcolare care funcţionau, de astădată, în
condiţii „mulţumitoare”. Inspectorii consemnează că întreaga şcoală se
refăcuse şi funcţiona în condiţii optime cu un „spor zilnic” de comenzi care
contribuiau la perfecţionarea viitorilor maiştri şi asigurau prosperitatea şcolii29.
Interesant de remarcat că şcoala, încă din primii ani de funcţionare, s-a
îngrijit să aibă o orchestră de muzică, formată din elevii şcolii, cât şi un cor pe
două voci şi o formaţie artistică de teatru. Aceste formaţii aveau programe
artistice cu o tematică interesantă, cu îndemnuri la patriotism şi de promovare
a cultului muncii. Prestigiul Şcolii inferioare de meserii „Căpitan Nicolae
Pleşoianu” era recunoscut şi printr-o participare activă la toate manifestările
cultural-artistice şi patriotice ale Asociaţiei „Cercetaşii României”, filiala
Râmnicu Vâlcea, din care făceau parte cu cei mai numeroşi membri.
Frecventele serbări pe care le dădea şcoala în sala teatrului „Adreani”
din Râmnic, erau cunoscute şi apreciate de tinerii şi adulţii oraşului pentru că
ele aveau şi scop filantropic, de ajutorare a elevilor săraci sau orfani. Aceleaşi
formaţii participau la seratele oraşului unde se organizau tombole cu aceleaşi
scopuri de ajutorare a celor nevoiaşi30. Aşadar, şcoala „Căpitan Nicolae
26

Ibidem, f. 2‐3.
Ibidem, f. 4.
28
Ibidem, f. 9.
29
Ibidem, f. 9‐11.
30
Ibidem, dos. 2/1916, f. 56: dos. 2/1917, f. 38: dos. 1/1919, f. 131. La data de 19
iunie 1921 personalul şcolii a sporit ca număr, figurau acum, pe borderoul de salarii,
11 persoane, după cum urmează: Pavel Botez – director, Eleonora Botez – soție
27
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Pleşoianu” rămâne şi în anii următori o adevărată emblemă, ca preţuire şi
simbol, pentru generaţiile de tineri, bine formaţi profesional, pătrunşi de un
patriotism haretian, transmis cu dăruire de dascălii lor tineri, care la rândul lor,
s-au încadrat în marea masă a lucrătorilor din judeţ şi din ţară.

SCHIMBAREA DENUMIRII ŞCOLII
De-a lungul timpului această unitate de învăţământ a avut diverse
profiluri de învăţământ şi atribuţii manageriale, însă a avut şi diferite denumiri:
Şcoala Inferioară de Meserii „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Şcoala Tehnică
Industrială de gradul I „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Liceul Industrial „Căpitan
Nicolae Pleşoianu”, Şcoala Tehnică şi Profesională de Băieţi „Căpitan Nicolae
Pleşoianu”.31
Între 1949 – 1953, în urma Reformei Învăţământului s-a format
Şcoala Profesională de Ucenici, pentru ca apoi să se afilieze unui complex de
industrializare sub denumirea de Şcoala profesională metal – lemn, în cadrul
căreia a funcţionat Şcoala de Maiştri, profil industrializarea lemnului. În anul
1960 s-a comasat cu Centrul Şcolar Forestier având următoarele profiluri:
industrializarea lemnului, exploatarea lemnului şi silvicultura.
În anul 1966 s-a înfiinţat Liceul de specialitate cu profil silvicultură şi
exploatări şi transporturi forestiere. Pe lângă liceu a funcţionat şi Centrul de
Calificare cu meserii precum tractorist, buldozerist, autogredist, funicular,
compresor.
În anul 1970, Liceul de Specialitate s-a unit cu Centrul Şcolar
Forestier luând denumirea de Grup Şcolar Forestier..
În anul 1980, profilul de Construcţii Forestiere, împreună cu Centrul
de Calificare s-au separat de Grupul Şcolar Forestier devenind unitate distinctă
sub denumirea de Şcoală Profesională nr. 8, cu mai multe profiluri şi şcoală de
maiştri.
(secretară), Ion Botez – institutor, Elena Botez – institutoare, Dionisie Fanea – maistru
fierar, Maria Fanea – ajutor de maistru, Constantin Georgescu – maistru tâmplar,
Constanța Georgescu – ajutor de maistru, Lazăr Moldoveanu – maistru rotar, Elena
Moldoveanu – ajutor de maistru, D. Minculescu – maistru lăcătuş (dos. 1/1913‐1919,
f.1).
31
Arhiva Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” Râmnicu Vâlcea, dos.
1/2010, f. 2.
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În anul 1991 a luat fiinţă Grupul Şcolar de Construcţii Forestiere.
Din anul 1999 se schimbă denumirea şcolii în Grup Şcolar „Căpitan
Nicoale Pleşoianu”, în memoria gestului său de nobleţe, pentru ca în anul
2012, luna octombrie să-şi schimbe denumirea încă o dată denumirea în Liceul
Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, având în componenţă ca structură şi
Şcoala Gimnazială Spiru Haret.
Pentru importanţa avută în istoria ţării şi pentru gestul său de nobleţe,
pentru a-i păstra o vie amintire am hotărât în anul 1999 ca şcoala să se
numească LICEUL INDUSTRIAL „CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU”.
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Anexa 1

Testamentul lui Nicolae B. Pleşoianu, în legătură cu averea lăsată Şcolii
Inferioare de Meserii, 23 septembrie 1910 (document din Arhivele Naţionale
ale Direcţiei Judeţene Vâlcea).
17

Anexa 2

Adresă de la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii, Iaşi, către Şcoala
Inferioară de Meserii, Râmnicu Vâlcea (07 iunie 1916, document din Arhivele
Naţionale ale Direcţiei Judeţene Vâlcea).
18

Şcoala Inferioară de Meserii, clasele I şi II, 1915, colecţia Titi Mihai Gherghina (1915).

Anexa 3

1950, Şcoala Pedagogică de Băieţi, prima promoţie, 1946-1950, colecţia Titi Mihai Gherghina.

Anexa 4

Fosta Şcoală de Arte şi Meserii - 1913

Constantin Mihăilescu,
bustul în bronz al cpt.
Constantin Pleşoianu,
1913.
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