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În orice ţară, dezvoltarea învăţământului cunoaşte, la fel ca şi alte fenomene sociale, perioade de glorie, de declin, de 

consolidare şi reorganizare. În acest articol am urmărit scopul de a aduce lumină asupra dezvoltării învăţământului în 

spaţiul carpato-danubiano-pontic de la originile sale până la începuturile anilor 90, de a trece în revistă cele mai marcante 

evenimente în acest domeniu şi de a specifica acţiunile determinante ale unor activişti ce au pus bazele învăţământului 

românesc, au contribuit la dezvoltarea fructuoasă a acestuia. De asemenea, încercăm să denumim actele normative majore 

ce au marcat evoluţia învăţământului, formând baza lui legislativă. 

Cuvinte-cheie: instrucţie naţională, şcoală ţinutală, şcoală episcopală, şcoală domnească, şcoală orăşenească, 

academie. 

 

THE DEVELOPMENT OF EDUCATION ON THE CARPATHO-DANUBIANO-PONTIC TERRITORY 

In every state, the development of education encounters periods of glory, of decay, of consolidation and organization, 

as well as other social phenomenons. Thus, this article tends to bring some light on the development of education in the 

Carpatho-Danubiano-Pontic space, starting with its origins until the beginnings of the 90s, we review the most notable 

events in this field, and list the actions of important activists which founded the education on this territory. Also, in this 

articel we try to name the major normative statutes which determined the evolution of education, thus consolidating its 

legislative basis. 

Keywords: national instruction, territorial school, national, school, episcopal school, royal school, town school, 

academy. 

 

 

În toate timpurile, educaţia şi învăţământul au constituit obiect de preţuire, de mândrie şi de cercetare. 

Oameni de stat, mari învăţaţi, filosofi, oameni de cultură şi de artă s-au aplecat cu grijă asupra unui asemenea 

subiect cu implicaţii în dezvoltarea societăţii prezente şi viitoare. Este un adevăr istoric, obiectiv care înfăţi-

şează, prin semnificaţia şi dimensiunea sa, evoluţia instituţiilor de învăţământ şi educaţie, ca parte integrantă 

a dezvoltării economico-sociale de la formele incipiente până la instituţionalizarea completă a învăţământu-

lui, marcându-şi principalele perioade ale evoluţiei acestuia în: epoca veche, Evul mediu, epoca modernă, 

până în zilele noastre. 

Pe ţărmul dobrogean al Mării Negre au fost descoperite mărturii care atestă existenţa primei şcoli organi-

zate pe teritoriul ţării, datate sec. II. î.e.n., conform descrierii făcute în capitolul ,,Instruirea şi educaţia la 

geto-daci”, din volumul I al Istoriei învăţământului din România (de la origini până la 1821): „Un gimnaziu 

local se găsea pe malul lacului Sinoie atestat încă din sec. II. î.e.n. prin două fragmente epigrafice şi câteva 

inscripţii aflate şi acum la Histria, vestigii care descriu modul de organizare a gimnaziului. Se pare că prima 

treaptă în pregătirea educaţională, aceea de însuşire a celor mai elementare forme de învăţământ, adică scrisul, 

cititul, noţiuni matematice de bază, recitări din poeme homerice, se desfăşurau în casa părintească sub îndru-

marea directă a tatălui sau, în anumite cazuri, a unui om liber. Deci, sclavii nu aveau dreptul la educaţie. În 

gospodăriile cu o situaţie materială modestă, unde capul familiei nu stăpânea harul învăţăturii şi nu-şi permi-

teau să angajeze un „om liber”, pregătirea „intelectuală” avea loc ocazional şi numai în strânsă legătură cu 

problemele profesionale ale existenţei. În cetăţile presărate în spaţiul dobrogean exista preocupare pentru 

procesul instructiv-educativ numai în cazurile în care tinerii cetăţii din clasa oamenilor liberi neapărat se găseau 

în pragul promovării ca buni cetăţeni sau erau recrutaţi ca soldaţi. Cei care puteau dobândi cunoştinţe în cadru 

organizat şi nu în familii erau înscrişi la instituţia numită „gimnaziu”, care era condusă de un director numit 

„gimnaziarh”, care pentru activitatea de instruire-învăţare era ajutat de unul sau mai mulţi profesori. Organi-

zarea, funcţionarea şi conducerea unei astfel de instituţii şcolare impunea o mare responsabilitate; de aceea, 

locuitorii cetăţii alegeau „gimnaziarh-ul” din rândul fruntaşilor care deţineau şi o bună stare materială”. 

Ultima mărturie importantă referitoare la problema instruirii şi educaţiei tineretului histrian se găseşte în 

decretul acordat unei femei, pe numele său Aba, fiica lui Hekataios, care s-a remarcat prin binefacerile şi 
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sprijinul acordat medicilor şi profesorilor care activau în „gimnaziu”. În secolele II şi III e.n., documentele 

de la Tomis (Constanţa) care aparţin epocii romane amintesc de mai mulţi conducători de „gimnaziu” şi chiar 

despre un „gimnaziarh” al poporului. De asemenea, sunt mărturii ale existenţei unor „efebii” (elevi), grupaţi 

în mai multe clase, ceea ce dovedeşte că erau destul de numeroşi. Educaţia primită prin gimnaziu putea fi 

continuată numai de tinerii proveniţi din familii cu stare materială foarte bună la şcolile superioare care func-

ţionau numai în oraşele greceşti. Sosit acasă după învăţăturile însuşite în Egipt, Deceneu va reorganiza el însuşi 

instituţia şcolară cu sprijinul regelui Burebista. El s-a adresat aristocraţiei geto-dacice cu scopul de a o instrui 

nu doar în teologie, punctul său cel mai tare, ci şi în „aproape toate ramurile filosofiei”. Învăţatul Iordanes 

detaliază aceste ramuri filosofice spunând despre Deceneu: „El i-a învăţat etica, dezvăţându-i de obiceiurile 

lor barbare, i-a instruit în ştiinţa fizicii, făcându-i să trăiască în mod firesc după propriile lor legi, i-a învăţat 

logica, făcându-i superiori celorlalte popoare în privinţa minţii, dându-le un exemplu practic, i-a îndemnat 

sa-şi petreacă viaţa în fapte bune”. Un alt domeniu cultivat la geto-daci era acela al astronomiei, care obliga 

la cunoştinţe de matematică. Deceneu, „demonstrându-le teoria celor douăsprezece semne ale zodiacului,  

le-a arătat mersul planetelor şi toate secretele astronomiei”. O imagine concludentă asupra vieţii spirituale a 

epocii o descrie tot Iordanes astfel: „Vezi cu mare plăcere, că nişte oameni prea viteji să se îndeletnicească 

cu doctrinele filosofice, când mai aveau puţin timp liber după lupte. Putem vedea pe unul cercetând poziţia 

cerului, pe altul însuşirile ierburilor şi ale fructelor, pe acesta studiind creşterea şi descreşterea Lunii, pe celă-

lalt observând mersul Soarelui”. Efervescenţa provocată de „arianism”, o credinţă religioasă mai apropiată de 

interesele maselor populare, a stimulat răspândirea latinităţii la nord de Dunăre. O dovadă a acestui lucru este 

răspândirea printre geţi a credinţei creştine de origine ariană. Dat fiind faptul că cea mai mare parte a episco-

pilor din secolele IV-VI, menţionată în această regiune, erau latinofobi, cultura spirituală era de asemenea 

latină, aşa cum o doreau masele. Viaţa economico-socială, culturală îşi găseşte exprimarea în fenomenul 

lingvistic din spaţiul carpato-danubiano-pontic, limba populară daco-moesică devine limba română comună 

îmbogăţită cu elemente slave şi greco-bizantine. 

Prima şcoală latină cunoscută este cea prezentată în Legenda Sfântului Gerard care funcţiona în Cenad 

(Banat), încă din anul 1028. A fost înfiinţată cu scopul pregătirii personalului de cult şi a misionarilor având 

aproximativ 30 de elevi. În această şcoală tinerii, sub îndrumarea „magiştrilor”, într-o clădire amenajată spe-

cial pentru acest scop, învăţau scrisul, cititul, gramatica elementară a limbii latine, precum şi muzica biseri-

cească. Odată cu începerea invaziei tătare, din anul 1241, porţile şcolii se închid. Tot în Banat, călugării de la 

mănăstirea burgundă din Pontigny întemeiază la Igriş (Timiş) şi la Cârţa (Făgăraş) câte o „abaţie” care aveau 

organizate, pe lângă şcoală, câte o bibliotecă care cuprindea, pe lângă scrieri teologice şi de cult, şi opere ale 

clasicilor latini: Cicero, Seneca, Quintilian şi alţii.  

Între anii 1200 şi 1300 iau fiinţă şcolile de pe lângă episcopiile din Oradea şi Alba- Iulia, şcoli cu predare 

în limba latină. Scrierea şi citirea în limba latină, introduse de biserica catolică, au fost un monopol al cleru-

lui, la început al clerului superior, mai târziu al preoţimii de rând. Pregătirea „ştiutorilor de carte” a avut loc 

prin trimiterea tinerilor în şcolile din străinătate, precum în cele din Transilvania, în şcolile episcopale. Numă-

rul tinerilor din şcolile episcopale a crescut repede, deoarece, văzându-i utilitatea, mulţi nobili au obţinut 

aprobarea episcopilor pentru înscrierea la această şcoală a fiilor lor. În Transilvania şcoli asemănătoare func-

ţionau la Sebeş (1352), Oradea (1374), Arad şi Baia Mare (1337), Mediaş (1392) etc. În aceste şcoli educaţia 

era asigurată de „lectori canonici”. Şcolile româneşti săteşti şi orăşeneşti se înmulţesc sensibil în secolul al 

XVII-lea: în Transilvania şcoli confesionale, în Moldova şi în Ţara Românească şcoli de stat. Şcoala Dom-

nească din Bucureşti, construită de domnitorul Grigore Ghica, era o şcoală de nivel mediu pentru învăţarea 

limbilor slavonă şi română, depăşind nivelul şcolilor organizate pe lângă mănăstiri. Numărul mare al ştiutori-

lor de carte care apar în această perioadă, nivelul activităţii desfăşurate de slujbaşii statului pregătiţi aici duc 

la concluzia că şcoala avea două niveluri de pregătire: unul pentru pregătirea diecilor, gramaticilor şi slujba-

şilor şi altul pentru pregătirea clerului. În prima secţie se punea accentul pe studierea gramaticii necesară la 

redactarea documentelor, pe cunoaşterea celor patru operaţiuni aritmetice de care aveau nevoie slujbaşii de  

la vămi şi negustorii. Ucenicii din secţia a doua, în afară de scriere şi citire, erau siliţi să memorizeze texte 

religioase şi muzica de cult. 

În Ţara Românească şi în Moldova erau organizate şcoli de nivel inferior, în care se predau noţiuni de 

citire, scriere şi aritmetică, şi şcoli de nivel mediu, în care se punea accent pe gramatica limbilor română şi 

slavonă, pe studiul aritmeticii, geometriei şi pe caligrafie pentru redactat acte. Existau şi şcoli de nivel superior 
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(academii), în care se studia gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometria şi muzica. Avem descrieri 

ale şcolilor mănăstireşti, care erau organizate şi funcţionau pe lângă mănăstiri, episcopii sau biserici, în 

scopul pregătirii personalului de cult în general, nu doar a preoţilor. Întâlnim şi şcoli domneşti, care, după 

denumire, erau organizate şi susţinute prin grija domniei, în care se pregăteau slujbaşi pentru cancelaria 

domnească, vameşi şi dascăli. Mai funcţionau şcoli orăşeneşti, prin care se pregăteau, pe lângă fiii familiilor 

bogate, viitori slujbaşi ai administraţiei oraşului, logofeţi, sau strângători de biruri. 

De un învăţământ modern se vorbeşte în jurul anilor 1700. În a doua jumătate a sec. XVIII şcolile domneşti 

sunt organizate şi funcţionează în aproape toate ţinuturile. În Hrisoavele şcoalelor din anul 1766 se menţio-

nează că „s-au orânduit dascăli în toată ţara, la fiecare eparhie şi ţinut, pentru ca toţi creştinii ţării aceştia, 

mirenii şi copiii preoţilor să se procopsească cu învăţătura. 

Academia domnească din Bucureşti, întemeiată în ultimul sfert al veacului al XVIII-lea, este extinsă şi 

dezvoltată în a doua etapă a existenţei sale, în perioada 1776-1821, asistând la un real proces de modernizare 

a învăţământului. Condiţiile istorice şi dezvoltarea economică a timpului permit domnitorului Alexandru 

Ipsilanti, om cu vederi înaintate, să reorganizeze învăţământul, în anul 1776, pe principii mult mai largi ca 

viziune pedagogică. Ideea organizării şcolilor naţionale a întâmpinat mari dificultăţi în aplicare, generate de 

neasigurarea şcolilor cu localuri, mobilier, personal didactic, manuale şi, cel mai important, lipsind bugetul. 

În perioada 1832-1848 au funcţionat 39 şcoli naţionale începătoare, dintre care 20 în Muntenia (câte una în 

fiecare reşedinţă de judeţ şi trei în Bucureşti) şi 19 în Moldova (15 la ţinuturi şi 4 la Iaşi). În Moldova numărul 

şcolilor ţinutale şi al elevilor era mai mic. În 1832 se deschiseseră doar 6 şcoli „ţinutale” (Roman, Botoşani, 

Galaţi, Huşi, Bârlad şi Focşani) cu un total de 207 elevi. 

Şcolile orăşeneşti din Principate, create între 1832-1848, atestă că în această perioadă a existat o instituţie 

şcolară orăşenească bine organizată, care a constituit un pas important în istoria învăţământului românesc. 

Atât şcolile naţionale orăşeneşti, cât şi cele particulare au funcţionat având la bază legiuiri elaborate de insti-

tuţiile centrale – Eforia şcolilor şi Epitropia învăţăturilor publice – bine conduse, mai ales de directorii lor – 

Petrache Poenaru şi Gheorghe Asachi. Prin slujitorii ei, pregătiţi în spiritul ideilor noi, şcoala orăşenească a 

militat permanent pentru luminarea poporului, ridicarea lui culturală şi pregătirea pentru revoluţia de la 1848.  

Anul 1848 a reprezentat o cotitură importantă în organizarea şi dezvoltarea învăţământului şi a culturii 

româneşti. Oamenii care au pregătit şi condus marile acţiuni ale vremii au fost luptători politici, scriitori, 

poeţi, filosofi şi istorici, oameni de şcoală, învăţători şi profesori. Animaţi de un cald patriotism, ei au militat 

şi chiar „au pus bazele învăţământului în limba română, au înfiinţat şcoli la sate şi au luptat pentru extinderea 

şi dezvoltarea lor, au înfiinţat cele dintâi ziare româneşti, au elaborat şi tipărit primele manuale”, formulând  

o terminologie ştiinţifică de specialitate, punând bazele gândirii social-politice şi economice. O perioadă în-

floritoare pentru învăţământ a reprezentat-o mandatul ministerial al lui Spiru Haret, care a militat şi a reuşit 

să dezvolte reţeaua şcolară la sate, astfel încât de la 3446 şcoli existente în anul 1896 s-a ajuns la organizarea 

a peste 4685 de şcoli în anul de învăţământ 1909/1910. Nu a fost deloc neglijată reţeaua şcolilor din mediul 

urban, care a crescut în acelaşi interval de la 129 la 146, iar numărul elevilor – de la 26150 la 36821. 

În condiţiile noii reforme şcolare declanşate la începutul anului 1776, elementele progresiste au luptat în 

următoarele decenii să imprime învăţământului superior un conţinut nou, corespunzător schimbărilor din 

viaţa economică. Astfel, se solicită să se înlocuiască greaca veche cu greaca modernă, să se acorde o mai 

mare atenţie ştiinţelor exacte, să se introducă discipline noi însoţite de aplicaţii practice, adică de lucrări de 

laborator, prevăzându-se şi predarea limbilor moderne – franceza şi italiana, astfel ca tineretul să poată intra 

în contact cu ideile înaintate ale ţărilor din Europa. Învăţământul tehnico-profesional, care până în jurul 

anului 1821 pregătea prin monocalificare la locul de muncă, se extinde cu repeziciune în Moldova şi în Ţara 

Românească, dar de data asta sub forma uceniciei în atelierele meşteşugăreşti. În paralel cu practicarea unei 

meserii specifice atelierelor meşteşugăreşti se învaţă şi o a doua formă de pregătire industrială. 

O şcoală de stat care a luat fiinţă cu organizarea a 6 ateliere, şi anume: lăcătuşerie, fierărie, rotărie, cure-

lărie, dulgherie şi strungărie, ajunge în anul 1848 la instruirea a peste 55 elevi în 9 ateliere. Pe acest schelet  

s-a dezvoltat Şcoala Medie Politehnică din Iaşi. În timpul domniei lui Grigore Ghica, educaţia deţinea un rol 

foarte important, urmărindu-se ca „ţara să aibă bărbaţi înzestraţi cu ştiinţe înalte, pentru a căror pregătire se 

înfiinţează gimnazii şi facultăţi”. 

„Învăţăturile înalte” se predau la facultăţi cu durata de 3 ani. Domnitorul Barbu Ştirbei „vechiul întemeie-

tor şi sprijinitor al învăţământului naţional”, se preocupă să realizeze un învăţământ „mai potrivit cu nevoile 
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poporului şi care să nu fie rezervat câtorva familii privilegiate, ci o instrucţie naţională care să mulţumească 

nevoile deosebirilor clare şi să păstreze culoarea locală”. 

Reforma avea o orientare practică şi urmărea să dea şcolii superioare o dezvoltare diferenţiată. Se pun ba-

zele organizării de noi facultăţi în domenii de mare interes, ca: cea de medicină, cea pentru pregătirea perso-

nalului didactic. Reorganizarea învăţământului după legea din 1850 urma să cuprindă trei trepte, şi anume: – 

şcoala primară (începătoare) urma să fie de un singur tip în toate oraşele reşedinţă de judeţ, cu durata de 4 ani 

de studii; – clasele colegiale, care iniţial aveau prevăzute 6 clase de studiu, la care s-au mai adăugat încă două, 

deci cu o durată totală de 8 ani; – învăţături speciale care reprezentau studiile „mai înalte”. Reforma viza mai 

ales învăţământul de nivel mediu şi superior prin înfiinţarea unei facultăţi de legi şi a uneia de ştiinţe exacte. 

În Transilvania şi în Banat o lege cu un conţinut similar este votată în anul 1854. 

Legea asupra învăţământului secundar şi superior din 1898 a avut un rol deosebit de important în dezvolta-

rea învăţământului superior românesc. Aceasta a accentuat importanţa dezvoltării laturii practico-aplicative, 

punând bazele îmbinării învăţământului teoretic de pe băncile universităţii cu exerciţiul practic din ateliere/ 

laboratoare. De asemenea, a realizat o mai bună organizare a vieţii ştiinţifice universitare prin legiferarea 

Senatului Universitar, în ale cărui atribuţii intrau atât rezolvarea problemelor principale de ordin didactic, cât 

şi a celor de ordin administrativ.  

Însemnate completări a adus Legea învăţământului superior din anul 1912, în special în zona autonomiei 

universitare. Învăţământul profesional s-a bucurat de o deosebită atenţie prin legile elaborate în timpul man-

datului ministrului Spiru Haret, care prevedeau că „şcolile elementare de meserii iau naştere în raport cu tre-

buinţele şi resursele locale”. În anul 1909 numărul şcolilor inferioare de meserii ajunsese la 18, în care se 

instruiau 3856 de elevi. O preocupare importantă şi permanentă pentru economiştii vremii a fost aceea ca 

învăţământul economic să fie axat pe nevoile practice ale dezvoltării economiei naţionale şi să nu fie gene-

rator de funcţionari. După câştigarea independenţei de stat, învăţământul economic românesc a reuşit să se 

consolideze şi să-şi dezvolte latura universitară. Şcoala Administrativă Superioară din Bucureşti, recunoscută 

ca atare în anul 1893, până la înfiinţarea Academiei Comerciale, avea cel mai amplu program economico-

juridic, pregătind cadre competente pentru administraţia de stat centrală şi locală. La 19 aprilie 1913 a fost 

promulgată legea pentru înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti. În 

perioada interbelică au fost elaborate numeroase acte normative care au condus către consolidarea învăţă-

mântului românesc – atât a celui de stat, cât şi a celui particular. Astfel, trecem doar în revistă aceste legi; 

Lege pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul normal-primar (1824); Lege asupra învăţămân-

tului particular (1925); Lege pentru învăţământul secundar (1928); Lege pentru organizarea învăţământului 

universitar (1932); Lege pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului primar şi normal (1939). 

Şcoala românească primeşte o lovitură, care schimbă cursul firesc al dezvoltării interbelice, prin desfiin-

ţarea învăţământului confesional şi a celui particular. Astfel, la art.35 din Decretul nr.175 din 2 august 1948 

se prevede că ,,toate şcolile confesionale sau particulare de orice fel devin şcoli de stat”. Tot în cadrul reformei 

începute, dar de orientare răsăriteană, limbile franceză şi italiană, atât de răspândite în programele şcolare, 

trec pe un loc secund lăsând loc unei limbi impuse, după cum prevede art.6 din acelaşi Decret: „... cu înce-

pere din clasa a IV-a elementară se va preda obligatoriu limba rusă”. Printr-o serie de hotărâri ale Consiliului 

de Miniştri (H.C.M.-uri) golurile de la unele capitole ale legii au fost completate. Anual, planul de şcolari-

zare se aproba prin H.C.M., ocazie cu care apăreau o serie de noi reglementări. În continuare le vom spicui 

pe cele mai reprezentative: aprobarea nomenclatorului de specialităţi din învăţământul superior în anul 1955 

prin H.C.M. nr.1608; în anii 1958-1959 se extinde forma de învăţământ fără frecvenţă la învăţământul supe-

rior politehnic, universitar, agronomic şi economic; în intervalul 1960-1966 au loc numeroase modificări în 

structura reţelei instituţionale din învăţământul superior prin scindarea, comasarea, schimbarea denumirii şi 

chiar înfiinţări de facultăţi; se aprobă organizarea formei de învăţământ seral pentru tot învăţământul din do-

meniul universitar prin H.C.M nr.1788 din 1966; un nou Nomenclator de specialităţi universitare se aprobă 

prin H.C.M nr.1323 din 1969, a cărui aplicare se face începând cu anul de învăţământ 1969-1970. Extinderea 

învăţământului obligatoriu de la 7-8 ani la 10 ani s-a făcut odată cu apariţia, în anul 1968, a noii Legi privind 

învăţământul în Republica Socialistă România, care la art.26 prevede: „Învăţământul obligatoriu de cultură 

generală are durata de 10 ani”. Înfiinţarea învăţământului postliceal, în baza prevederilor art.84, a lărgit paleta 

specializărilor de nivel mediu: „Şcoala de specializare postliceală realizează pregătirea profesională a absol-

venţilor de cultură generală, în vederea exercitării unor activităţi de nivel mediu, tehnic sau social-cultural”. 
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Tot această lege prevede, în art.122, înfiinţarea învăţământului de subingineri: „Pentru formarea cadrelor in-

termediare între ingineri şi tehnicieni sau maiştri se organizează, în cadrul institutelor tehnice sau politehnice, 

secţii de subingineri sau de conductori arhitecţi”. Până în anul 1974, în structura instituţiilor de învăţământ 

superior existente se înfiinţează tot mai multe facultăţi, ceea ce a impus ca, prin Decretul nr.147 din acelaşi 

an, să se revizuiască şi să se aprobe un Nomenclator complet de specialităţi şi, ca noutate – Reţeaua tuturor 

institutelor de învăţământ superior care funcţionau la acea dată. În anul 1975, prin H.C.M. nr.491 din 28 mai, 

se aprobă organizarea învăţământului de subingineri pe marile platforme industriale; tot cu acest an, 1975, 

debutează seria Decretelor care vor înlocui H.C.M.-urile de aprobare a planurilor de şcolarizare anuale. Se 

extinde învăţământul de subingineri şi învăţământul pedagogic de 3 ani, se înfiinţează noi facultăţi. Aceasta a 

condus la necesitatea completării atât a nomenclatorului, cât şi a reţelei existente până la această dată. Astfel, 

în anul 1977 prin Decretul nr.209 din 12 iulie se aprobă Nomenclatorul profilurilor şi specializărilor specifi-

cate în Decretul nr.147, cu toate modificările şi completările ulterioare. S-a mai aprobat o Reţea completă cu 

structura tuturor institutelor din învăţământul superior. O nouă Lege a învăţământului, nr.28, este aprobată în 

anul 1978, care o completează pe cea veche cu toate prevederile din domeniu aprobate prin H.C.M.-uri sau 

decrete. Altă lovitură dată învăţământului, de data aceasta pentru cel preuniversitar, a fost trecerea şcolilor 

profesionale şi de maiştri în subordinea întreprinderilor economice socialiste de profil. Baza materială şi sa-

larizarea personalului muncitor din ateliere pentru pregătirea practică a elevilor din liceele industriale, agro-

industriale şi silvice au fost suportate de către întreprinderile de profil. Nedreptăţile Decretului nr.220 din  

15 iunie 1982 au fost soluţionate în primul an postrevoluţionar prin Hotărârea Guvernului nr.521 din 1990.  

Astfel se perindă istoria învăţământului în spaţiul danubiano-pontic, până la începuturile anilor '90, peri-

oadă care marchează noi începuturi, noi concepţii pedagogice, noi abordări şi alte viziuni ce marchează o 

perioadă de înflorire, de integrare în structurile europene, de asigurare a cerinţelor moderne ale educaţiei, 

învăţământul în acest spaţiu tinzând spre a deveni unul de nivel mondial. 
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