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Începuturi...

Bărăganul...
... vast ocean vegetal, sub ef luvii solare; un univers simbolic în care predo-

minantă și def initivă este imaginea câmpiei nesfârșite, topite de soare în veri 
lungi și bântuite de viscole șuierătoare și zănatice în ierni aspre.

Această câmpie mănoasă a nesfârșitelor lanuri, estompate de drumuri și 
de ierburi a atras din vremuri de care-și mai amintește doar istoria noastră 
cea de demult, oameni din tot spațiul geografic românesc, oameni care au venit 
și s-au împământenit aici, modelând cu răbdare și înțelepciune o nouă matri-
ce, în care s-au născut și s-au format generațiile Bărăganului, cu o structură 
etnică proprie, izvorâtă din împletirea unor predominante biologice pe fondul 
aspru și liber al câmpiei, unde lucrarea pământului a constituit obligație de 
viață, forma fundamentală a existenței.

Mărturisirile istoriei atestă că în Câmpia Brăilei - ca pretutindeni la noi 
- satele au fost vetre primare ale sălășluirii generațiilor de truditori ai pămân-
tului, oameni tandri și dârji deopotrivă, de păstori purtându-și turmele de-a 
lungul și de-a latul Bărăganului, după iarbă și apă, în veri toride și lungi, de 
pescari luptându-se cu apele somnolente, dar atât de amăgitoare ale bătrâ-
nului Fluviu. În imensitatea Bărăganului satele sunt oaze de vegetație și de 
viață; din suf letul f ierbinte și aspru al Bărăganului, oamenii au luat puterea, 
perseverența, tenacitatea; din undele mereu călătoare ale Dunării, au sorbit 
setea de cunoaștere și dorul, pasiunea și dragostea înmiresmată de mugurii 
sălciilor.

Așa a început istoria acestor meleaguri af late în răsăritul Câmpiei                  
Române, la locul unde Dunărea Veche se împletește cu cea Nouă, iar "semnă-
turile" acestei geneze se păstrează în furcile fântânilor și în armonia culorilor 
din țesături. Dar, mai ales, semnăturile acestei geneze le întâlnești în f ieca-
re din oamenii acestor locuri frământate continuu de împlinirea rostului în 
viață...
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Cercet`rile de p@n` acum atribuie cele mai vechi atest`ri arheologice 
din jude\ul Br`ila, culturii Boian (faza II - Giule]ti) al c`ror a]ez`ri au fost 
identificate pe terasele [nalte ale principalelor cursuri de ape la: Br`ila, 
Br`ili\a, Baldovine]ti, Sili]tea, Sihleanu,    R@mnicelu, Li]coteanca, Viziru 
etc. (1)

O alt` cultur` neolitic` bine reprezentat` prin descoperiri este cultura 
Gumelni\a, fazele A ]i B, dintre care cea mai important` este a]ezarea de 
la Br`ili\a apoi Chiscani, Sili]tea, R@mnicelu,     Li]coteanca, Spiru Haret, 
Viziru. (2)  Mai pu\in cunoscute [n trecut, se contureaz`  mai clar urmele 
popula \iilor care au tr`it [n perioada de tranzi\ie de la neolitic la bronz (3)   
]i, mai cu seam`, [n epoca bronzului.

Dup` dispari\ia acestor culturi [n C@mpia Br`ilei sunt identificate po 
pula\ii de p`stori nomazi venite din stepele nord-pontice [n c`utare de p` 
]uni, la sf@r]itul perioadei timpurii ]i [n perioada mijlocie a epocii bron-
zului, ale c`ror morminte s-au descoperit la Baldovine]ti, Li]coteanca, 
F`urei-Horia, R@mnicelu. (4)

Prima epoc` a fierului (Hallstat, faza B) este documentat` prin aez`ri 
nefortificate ale purt`torilor culturii Babadag de la Br`ili\a ]i Spiru Haret, 
datate [n Sec.  X-IX a.C. (5)

Perioada daco-get` se caracterizeaz` printr-o cre]tere demografic` 
considerabil`. {n    C@mpia Br`ilei se atest` numeroase a]ez`ri ]i necro-
pole ale ge\ilor la Br`ili\a, Chiscani, Baldovine]ti, Sili]tea,       R@mnicelu, 
Sihleanu, Gemenele, Racovi\a, Gradi]tea,   }u\e]ti, Spiru Haret.(6)

Ge\ii istro-pontici atinseser` [n secolele IV-III [.Hr. un nivel de dez-
voltare economic` ]i afirmare militar` sub Dromichaites, consemnat de 
istoria popoarelor din jur.(7) F`r` doar ]i poate teritoriul ge\ilor din C@mpia 
Br`ilei a fost inclus [n forma\iunea politic` a lui Dromichaites, precum ]i 
altor regi transdanubieni. (8)

Aristocra\ia local` getic`, ale c`rei urme se surprind prin decoperi-
rea morm@ntului cu dromos de la Br`ili\a ]i a tezaurului "princiar" de la 
G`vani, reprezentativ artei traco-getice (10), [ntre\inea rela\ii de schimb cu 
lumea greceasc`. Gr@nele, pielea, mierea, pe]tele ]i alte produse loca-
le interesau [ntreprinz`torii negustori greci care aduceau [n schimb ule-
iuri ]i vinuri [n amfore ce se descoper` [n num`r mare la Br`ili\a, Br`ila,          
Baldovine]ti, Chiscani, Spiru Haret, }u\e]ti (11), cele mai multe fiind aduse 
din Thasos, Heracleea, Ponticia, Rhodos, Chios ]i Knidos. (12)

Av@nd [n vedere materialele descoperite [n marea a]ezare getic` de 
la Br`ili\a, arheologii nu exclud posibilitatea ca aceasta s` fi fost un loc 

Capitolul I
Evoluția  populației 
și așezărilor din Câmpia Brăilei
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important de tranzac\ii comerciale [ntre autohtoni ]i negustorii greci. (13)

{n secolele II-I [.Hr. se constat` ]i urme ale negustorilor romani cum 
sunt fragmentele de amfore romane de la Terasa C`lm`\uiului (14) sau 
tezaurul monetar de la St`ncu\a (15).

{n secolul IV sunt documentate numeroase descoperiri ale culturii    
S@ntana de Mure] - Cerneahov, Br`ila, Baldovine]ti, Tichile]ti, Gropeni, 
Dedule]ti, Filipe]ti, Galbenu. (16) Deci, [n ciuda vicisitudinilor istorice, via\a 
popula\iei locale a continuat [n prima jum`tate a mileniului [nt@i [n C@mpia 
Br`ilei. De]i [n a doua jum`tate a mileniului [nt@i, zona Br`ilei prin pozi       
\ia sa a stat [n calea migra\iei popoarelor, descoperiri monetare bizantine 
de felul celor de pe malul Dun`rii br`ilene, de la Gropeni (17) din epoca lui 
Justinian (527-565) ]i a lui Justin II (565-578) ]i de la Tichile]ti (18) tind s` 

indice c`, la fel ca [ntotdeauna, [n [mprejur`ri istorice vitrege   popula\ia 
local` romanic` se va fi retras la ad`postul natural al luncii Dun`rii ]i al 
B`l\ii Br`ilei, r`m@n@nd mai departe [n leg`turi directe ]i rela\ii de schimb 
cu Imperiul bizantin.

{n general, materialele arheologice publicate p@n` acum, ne dau indi-
ca\ii vagi asupra tipurilor ]i structurii a]ez`rilor omene]ti din zona Br`ilei, 
dat fiind c` pu\ine au fost cercetare prin s`p`turi sistematice. Au fost pre 
ferate terasele r@urilor, aleg@ndu-se promontoriile, pintenii sau laturile de 
deal ("muche" [n limbaj local), ce [nainteaz` deasupra luncilor r@urilor cu 
malurile abrupte, uneori pe trei p`r\i. Astfel de locuri au fost preferate de 

Castron. Cultura Sântana de Mureș, Cerneahov,  secolul IV d.H. Descoperit în 1969 la Gropeni într-un mormânt. 
Dimensiuni: h-11,5cm, D max. 22,5 cm. Vasul este lucrat la roată din pastă fină de culoare cenuşiu-deschis ce mai 

păstrează urme de lustruire. Inedit.
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localnici p@n` [n secolul trecut.
De-a lungul veacurilor, popula\ia acestor a]ez`ri s-a ocupat [n pro-

por\ii diferite, [n func\ie de gradul de dezvoltare social-economic`, cu              
cre]terea animalelor, agricultura, pescuitul, v@n`toarea, practicau cu-
lesul din natur` ]i probabil apicultura precum ]i diversele me]te]uguri,                  
ocupa\ii casnice de felul \esutului l@nii, c@nepii, inului, prelucratul pieilor, 
ol`ritul etc. [ntre\in@nd rela\ii de schimb cu zonele din jur.

Privitor la perioada feudalismului timpuriu cercet`rile arheologice au 
dat la iveal` a]ez`ri ]i cimitire ale popula\iei,protorom@ne din cuprinsul 
culturii Dridu (sec.IX-XI), incluz@nd acest teritoriu [n aria de formare a lim-
bii ]i culturii poporului rom@n. (l9) Descoperirile arheologice sunt numeroa-
se, [n 1970 erau identificate aproximativ 24 de puncte pe terasele Dun`rii, 
C`lm`\uiului ]i Buz`ului. 

Dintre acestea aproape jum`tate se grupeaz` de-a lungul Dun`rii de 
Jos [n sec. X-XI. (20) |inem s` remarc`m c` a]ez`rile Dridu sunt identifica-
te [n cuprinsul teritoriului unor sate considerate de tradi\ia local` ca foarte 
vechi dar a c`ror vechime nu poate fi precizat` din lips` de documente is-
torice scrise. Despre traiul cotidian al popula\iei locale rom@ne]ti, se poa-
te spune c` se desf`]ura [n peisajul apelor ]i al B`l\ii Br`ilei, asem`n`tor 
perioadelor mai vechi sau mai apropiate de noi, av@nd ca ocupa\ii v@na-
tul pe]telui, agricultura, cre]terea animalelor, albin`ritul, desf`]ur@nd un 
comer\ prosper cu aceste produse, [ntocmai cum se constat` arheologic 
foarte aproape, peste Dun`re, la Dinoge\ia. (21)

{nc` din secolele IX-X, [n s@nul popula\iei locale avusese loc probabil 
desfiin\area procesului de cristalizare a unor institu\ii de tip feudal, grupa-
te [n jurul unor "frunta]i", fenomen constatat de altfel pe [ntreg teritoriul 
\`rii.

Spre deosebire de alte zone ale \`rii, forma\iunea br`ilean` s-a aflat 
[n sec. XI-XIV sub domina\ia unor popoare migratoare de neam turcesc: 
pecenegi, uzi, cumani ]i apoi t`tari. {n aceste condi\ii popula\ia b`]tina]` 
se va fi retras la ad`postul luncilor ]i b`l\ilor marilor ape, dintre care, 
cea mai sigur` era marginea terasei Dun`rii, cu lunc` ]i balt` bogat`, 
care hr`ne]te ]i ad`poste]te [n caz de nevoie. Se confirm` [n acest caz, 
teza sociologic` privitoare la autohtonitatea popula\iei rom@ne]ti a sate-
lor pesc`re]ti de la Dun`re pe o lung` perioad` de timp merg@nd [napoi        
p@n` la fazele premerg`toare [ntemeierii |`rii Rom@ne]ti (22).  

L`s@nd stepa deschis` nomazilor - cresc`tori de animale, la ad`postul 
natural al b`l\ii, popula\ia rom@neasc` din zona Br`ilei a continuat s` 
tr`iasc` (23) [ntre\in@nd rela\ii de schimb cu noii veni\i, convie\uind pe par-
cursul sec. XIII-XIV [n cadrul unui sistem politico-administrativ ce avea la 
baz` modul de produc\ie tributal`. (24) Urmele acestui sistem se mai sur-
prind ]i ast`zi [n toponimia ]i hidronimia local`. (25)
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{n documente, despre "\inutul Br`ilei" afl`m abia [n anul 1481 c@nd    
}tefan cel Mare trimise o scrisoare boierilor mari ]i mici, judec`torilor ]i 
s`racilor din tot \inutul Br`ilei. (26)

Despre istoria satelor din jude\ul Br`ila [n sec. XIV-XVII, nu s-au scris 
lucr`ri speciale, ci s-au subliniat de fiecare dat`, lipsa documentelor is-
torice. De fapt documentele istorice exist` (27), ele confirm` impresia lui I. 
Donat care analiz@nd documentele privitoare la a]ez`rile din |ara Rom@
neasc` [n sec. XIV-XVI arat` c`: "\ara era mai bine populat` dec@t s-a 
putut presupune p@n` acum". (28)

Timp de trei secole [ntre 1540 ]i 1828 locuitorii p`r\ii dun`rene a       
C@mpiei Br`ilei au tr`it sub st`p@nirea Imperiului Otoman, teritoriul apar\i       
n@nd cet`\ii turce]ti a Br`ilei (Ibrail). {n jurul tuturor cet`\ilor turce]ti de la 
marginea imperiului, exista practica p`str`rii unui teritoriu - raia - cuprin 
z@nd sate cu locuitori b`]tina]i ale c`ror ocupa\ii principale - cre]terea 
animalelor ]i agricultura - asigurau produsele necesare aprovizion`rii 
garnizoanei cet`\ii pe timp de pace ]i r`zboi, surplusul intr@nd [n fondurile 
sultanului sau ale rudelor sale. (29)

Asupra satelor din raiaua Br`ilei, de]i avem date destul de nume-
roase, documente, h`r\i militare, memorii, totu]i imaginea asupra zonei 
r`m@ne global` ]i imprecis`. Abia, [n ultimul sfert al secolului XVIII apar 
preciz`ri datorate intereselor manifestate de puterile str`ine din jur fa\` 
de aceste teritorii. Harta austriac` din anul 1789 indic` 31 de sate [n raia, 
sate care [n marea lor majoritate s-au men\inut p@n` [n secolul al XX-lea 
cu unele modific`ri.

}tiri multe ]i bogate [n date posed`m [ns` din primele decenii ale se 
colului al XIX-lea - interesele |`rii Rom@ne]ti revendic@nd vechiul terito-
riu.

A]ez`rile popula\iei locale difereau prin natura ocupa\iei lor. Ele se 
constituiau [n jurul conacului proprietarului turc. Cele mai numeroase 
erau od`ile, a]ez`ri agricole ce grupau locuin\ele agricultorilor autohtoni, 
od`i care luau numele de la proprietarul locului (odaia lui Osman Aga, 
odaia lui Omer Aga).

Un alt tip de a]ezare erau c@]lele - a]ez`ri pastorale ale celor care 
p`zeau vitele ]i turmele de oi. Viziru s-a numit "C@]la Vizirului" la [nceput, 
c@]l` a fost ]i satul Stanca, iar Gropenii s-a constituit din unirea a dou` 
c@]le: a lui Omer Pa]a, [n nord ]i a lui Suleiman Pa]a [n sud.

A]ez`ri se [njghebau ]i pe l@ng` principalele vaduri ale Dun`rii: Ibis 
(sud de Tufe]ti) ]i Vadu }eicii (Polize]ti) unde []i aveau locuin\ele edeca-
rii care tr`geau la edec ]eicele turce]ti pe Dun`re.

Unii locuitori ai raialei nu erau lega\i de mo]ia st`p@nului turc. Din 
aceast` cauz` fluctua\ia popula\iei acestor a]ez`ri era destul de mare, 
oamenii mut@ndu-se destul de u]or. Obliga\iile care le aveau fa\` de st`p@
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nul turc erau mai mici dec@t [n restul |`rii Rom@ne]ti, fapt ce determin` 
fuga \`ranilor de pe mo]iile din zonele vecine (30), rezervor demografic 
care a alimentat [n permanen\` elementul b`]tina] din raia. Fenomenul 
a fost reversibil.

Al`turi de popula\ia local` sunt consemna\i mocani din Transilvania 
care coborau cu turmele lor pe milenarele "drumuri ale oilor" pentru ca s` 
ierneze [n Balta Br`ilei. Nefiind supu]i ai imperiului ei aveau statut aparte, 
mi]c@ndu-se liber ]i [ntre\in@nd leg`turi comerciale cu turcii. (31)

A]a cum am mai subliniat, [n a doua jum`tate a sec. al XVII-lea [ncep 
s` se [nmul\easc` informa\iile [n leg`tur` cu situa\ia popula\iei      ]i 
a]ez`rilor din C@mpia Br`ilei, memorii ]i h`r\i ap`rute din necesit`\i 
politice ]i militare. Dou` mari imperii, Austria ]i Rusia, []i disputau                                             
st`p@nirile Imperiului Otoman intrat [ntr-o ireversibil` decaden\`. De        
altfel, timp de c@teva decenii, din ultimul sfert al sec. al XVIII-lea ]i p@n` 
[n 1828, C@mpia Br`ilei va constitui teatrul luptelor dintre ru]i ]i turci care 
vor produce o serioas` perturba\ie demografic` prin pustiirea ]i distruge-
rea a numeroase a]ez`ri.

Harta Marelui Stat Major austriac din 1789 (32) ne conduce la ideea c`, 
[nainte de aceast` dat` se produsese o restructurare a a]ez`rilor s`te]ti 
din zon`. Din cauze strategice ]i militare, partea de nord-vest se depopu-
lase, locuitorii retr`g@ndu-se mai aproape de cetatea Br`ilei ]i de c@mpia 
riveran` a Dun`rii.

Catagrafia locuitorilor ]i a veniturilor din jude\ul Br`ila, [ntocmit` [n 
1828 (33), an [n care raiaua Br`ilei a fost desfiin\at` prin tratatul de la Adri-
anopol iar teritoriul s`u retrocedat |`rii Rom@ne]ti ]i transformat` [n "Do-
meniul Statului", indic` un num`r de 38 de sate [mp`r\ite [n dou` unit`\i 
administrative: plasa V`deni cu satele: Iarba Dulce, V`rs`tura, Crucea, 
Silistraru, Casanu, Muftiu, Maraboi, Satu Mala, Scor\aru, Pietroiu, Ibrail, 
V`deni, Odaia Pa]ei, Cazasul, Iminul, Naz@ru etc. ]i plasa Balt`     cu-
prinz@nd popula\ia cea mai numeroas` cu satele: Chiscani,  Tichile]ti,       
Frumu]ica, Gropeni, Tufe]ti, Cuptoarele, Ibi]-Ro]u, Chiortu, P@rlita, Vizi-
rul, T@mpul, Pelivan, Satu Nou, Emirul, Osmanu, Valea C@nepii. (34)

Instal@ndu-se pacea, popula\ia fugit` a revenit treptat la vechile                      
a]ez`ri sau au format a]ez`ri noi, disp`r@nd cu aceast` ocazie aglomer`rile 
constituite pe l@ng` propriet`\ile turce]ti - acum  desfiin\ate. Planul 
fostei raiale a Br`ilei ridicat de Moritz von Ott [n 1831 cuprindea satele 
]i diversele aglomer`ri demografice, cu num`rul ei de case existente la 
acea dat`. {ntre ele se deta]au Odaia Vizirului cu 230 case ]i Gropeni 
cu 96 case. Recens`m@ntul din 1831 consemna aproximativ 45-50 de 
a]ez`ri cu 1653 de familii, calculul speciali]tilor indic@nd o popula\ie de 
aproximativ 10.000 locuitori la o suprafa\` de 3200 kmp deci o densitate 
de 3 locuitori/kmp. (35)
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{n harta Marelui Stat Major rus din 1835, revizuit` ]i ad`ugit` [ntre 
1850 ]i 1853, (36) consemn`m [n zona Br`ilei peste 70 a]ez`ri, fiecare cu 
num`rul de gospod`rii ce le cuprindea, dintre care dou`: Viziru cu 250 
de gospod`rii ]i Gropeni cu 135 de gospod`rii, reprezentau sate mari, 
raportate la m`rimea satelor de la mijlocul secolului al XIX-lea. Num`rul 
locuitorilor zonei se dublase fa\` de 1831, densitatea ajung@nd la 6 locu-
itori/kmp.

{n a doua jum`tate a secolului al XIX-lea, cre]terea demografic` s-a 
intensificat datorit` [mpropriet`ririlor din 1864, 1878, 1889.

Extinderea des\elenirii stepelor [n vederea trecerii la o agricultur` in-
tensiv` a determinat pe proprietarii de mo]ii s` fac` o serie de [nlesniri 
celor care se a]ezau pe mo]iile lor, [nlesniri [n dijm`, [n munc` prestat` 
]i [n scutiri de armat`. Al`turi de popula\ia rom@neasc` [n C@mpia Br`ilei 
sunt semnala\i cet`\eni str`ini, bulgari sau s@rbi a]eza\i [n grup pe diferite 
mo]ii. Ace]tia vor pleca definitiv cu ocazia primului r`zboi mondial.

{n recens`m@ntul efectuat la sf@r]itul secolului al XIX-lea, C@mpia 
Br`ilei avea 85.000 locuitori, deci o densitate de 27 locuitori/kmp. Sporul 
demografic [nregistrat [n aceast` perioad` de timp a avut repercusiuni 
asupra num`rului ]i formelor a]ez`rilor. (37)

Interven\ia statului [n reglementarea a]ez`rilor se accentueaz` [n pri-
ma jum`tate a secolului al XX-lea c@nd prin reformele agrare din 1921      
]i 1945 au loc ultimele valuri de stabilire a noii popula\ii rurale, mai redu-
se ca intensitate. Acum apar dublurile de sate: "satu nou" (Gropenii Noi) 
al`turi de satul "vechi", acestea se vor contopi prin cre]terea demografic` 
ulterioar`.

{n sf@r]it, un al doilea mod de stabilire a noilor veni\i, care a                        
func\ionat paralel cu primul, a fost cel al integr`rii [n cadrul vechilor sate, 
prin primirea [n s@nul masei localnicilor. Acesta constituie cel mai vechi ]i 
reprezentativ sistem de cre]tere demografic` [n timp a popula\iei satelor 
vechi din C@mpia Br`ilei ]i mai cu seam` a celor din zona dun`rean`.

Integrarea ]i dizolvarea noilor veni\i [n masa local` a fost u]urat` de 
structura etnic` a acestei comunit`\i s`te]ti ]i de condi\iile de via\` avan-
tajoase ale mediului [nconjur`tor.

Din acest punct de vedere, consider`m satul Gropeni reprezenta-
tiv at@t pentru studiul constituirii ]i viabilit`\ii satelor noastre de c@mpie 
expuse vicisitudinilor istoriei, c@t ]i pentru studiul mecanismelor psihice             
]i sociale de [nglobare ]i asimilare lent` a tuturor elementelor eterogene 
care s-au al`turat, at@t rom@ne]ti, provenite din diferite zone ale \`rii, c@t 
]i str`ine, [n special turcice ]i sud-slave, pe care le-au dizolvat [n masa 
local` ]i le-au rom@nizat.
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Apari\ia primelor ]coli pe teritoriul br`ilean constituie o problem` 
esen\ial` pe care ne propunem s` o contur`m c@t mai bine [n cadrul 
acestei monografii.

Din expunerea succint` a problemelor cuprinse [n primul capitol, 
este lesne de acceptat ideea c` preocup`ri pentru instruire au existat pe 
aceste teritorii [nc` de la [nceputurile apari\iei primelor a]ez`ri.

Argumente [n sprijinul ideii enun\ate ?

{nc` din cele mai vechi timpuri asupra acestor teritorii s-a exerci-
tat st`p@nirea pecenegilor. Mai t@rziu, a turcilor. Aceasta presupune 
existen\a unei structuri organizatorice - implicit, deci, a unor oameni 
instrui\i - care urm`reau str@ngerea ]i gestionarea d`rilor.

Dun`rea a reprezentat [ntotdeauna un factor de deschidere    favo-
riz@nd dezvoltarea orizontului de cultur` al locuitorilor acestor teritorii, 
prin facilitarea leg`turilor comerciale cu alte zone, unele la distan\e con-
siderabile.

Lunca Dun`rii ]i Balta Br`ilei au oferit condi\ii deosebit de prielnice 
atr`g@nd at@t cresc`torii de oi din zonele Sibiului, T@rnavelor, Vrancei, 
c@t ]i lucr`torii pricepu\i ai p`m@ntului (bulgarii, s@rbii) realiz@ndu-se [n 
acest mod o [nsumare de valori materiale ]i spirituale.

Documente care s` ateste existen\a vreunei ]coli nu avem nici pen-
tru perioada de dezvoltare feudal` dar este important de semnalat c` 
[n anul 1637, Matei Basarab ridica M`n`stirea M`xineni. Or, m`n`stirile 
au promovat [n \ara noastr` primele tipografii ]i au constituit [nsemnate 
depozite de carte.

"Catastihul cu toate c@te are Sf@nta M`n`stire M`xineni mi]c`toare 
]i nemi]c`toare..." [ntocmit la 20 august 1742 men\ioneaz` urm`toarele 
c`r\i: 11 Minoe lunovnice, 1 Mineaio cu octoih, 1 apostol, 1 Evanghelie 
greceasc` i rom@neasc`, 1 Leturghie de la Buga vel dvornic, 1 Molitve-
nic slavonesc, 1 Psaltire moldoveneasc`, 1 Polustrav, 2 Trioade de Kiev, 
1 Penticostar, 1 Ceaslov slovenesc, 1 Leturghie greceasc`. (1)

Cele mai multe sunt produse ale tiparului rom@nesc din veacul al 
XVII-lea.

Capitolul II
Apariția si dezvoltarea 
învățământului brailean 
pâna la începutul secolului al XX-lea
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Tot pentru aceast` perioad`, cercet`rile [ntreprinse au identificat 14 
c`r\i vechi rom@ne]ti ]i 24 c`r\i str`ine ca apar\in@nd Mitropoliei Br`ilei, 
cele mai vechi fiind Antologhiorul din 1736, Liturghiile din 1745 ]i Psalti-
rea din 1746, toate tip`rite la Bucure]ti. (2)

C`r\ile de cult, circul@nd ]i citite fiind au contribuit la prefigurarea 
[nv`\`m@ntului organizat deoarece ele au fost tip`rite nu numai pentru 
necesit`\i religioase ci ]i pedagogice, ele constituind un adev`rat suport 
pentru predicile preo\ilor prin normele morale cuprinse.

C` existau ]tiutori de carte, care aveau cuno]tin\e necesare cel       
pu\in de citit ]i scris, se poate deduce ]i din men\ion`rile cuprinse [n 
unele documente ale vremii:
•	 {ntr-un document din 30 decembrie 1614 afl`m c` un Tudor postelnic ]i cu 

fratele s`u Iani din Br`ila au cump`rat mai multe ocini din satul B`dice]ti. (3)

•	 {ntr-un document din 26 iunie 1633, Matei Basarab [nt`re]te lui "Jup@n Badea, 
negu\`torul din Br`ila" cump`rarea mo]iei din satul Ia]ul indic@ndu-se ]i nu-
mele martorilor, to\i din Br`ila. (4)

•	 Socotelile Bra]ovului indic` numele pescarilor br`ileni care veneau aici pentru 
a-]i vinde marfa. (5)

Informa\ii precise, referitoare la [nv`\`m@nt [ncep s` apar` spre      
sf@r]itul secolului al XVIII-lea. La biserica Ulmu, pe un Antologhion 
se g`se]te [nsemnarea: "Am scris eu Todera]cu, c` eram la Ulmu ]i         
[nv`\am copiii [n cas` la Ion Balaban leat 1796 sect. 29". Semneaz` "To-
dera]cu logof`t sin Paraschiv". (6) Pe un triod din Cuza Vod` (St`ncu\a) 
este consemnat: "S` se ]tie de c@ndu am [nv`\atu eu carte rumeneasc` 
[n satul Pelivanul. }i am [nv`\at de la genesic 1831 p@n` la octomvrie [n 
18, 1833, la Andrei sin Cre\u ot Ulmu".

Pentru raiaua Br`ilei, prima men\iune documentar` asupra ]colii apa-
re la [nceputul secolului al XIX-lea. Pe un Minei al Mitropoliei     (Br`ilei) 
afl`m [nsemnarea: "S` se ]tie de c@ndu am venit aice, [n t@rgul Br`ila, 
de am slujit la sf@nta biseric` a mai mariloru arhangheli Mihaiu che Gav-
ril ]i [nv`\am eu copiii, 1817 iunei 5. Eu, Vasile dasc`l." (7)

{n anul 1829, dup` pacea de la Adrianopol, Br`ila ]i teritoriul ce com-
punea raiaua sunt reintegrate |`rii Rom@ne]ti. Jude\ul re[nfiin\at cunoa]
te [n decursul anilor 1829-1864 progrese remarcabile [n toate domeniile 
vie\ii sociale: popula\ia rural` cre]te de la 10.000 locuitori [n 1829 la 
20.000 locuitori [n 1853, iar popula\ia Br`ilei de la 6.000 locuitori [n 1834 
la 15.767 locuitori [n 1859; suprafa\a arabil` a crescut de la 5.665 po-
goane [n 1831, la 67.431 [n 1846; cre]te foarte mult num`rul atelierelor 
me]te]ug`re]ti; apar primele fabrici (1864 - }antierul pentru repara\ii 
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navale); apare prima tipografie 1838 a lui Ioan Penescu - tipografie ce va 
fi d`ruit` ]colii [n anul 1843; tot sub conducerea lui Ioan Penescu apare 
primul ziar [n anul 1839.

Toate aceste progrese se r`sfr@ng evident asupra [nv`\`m@ntului. {n 
anul 1832 consemn`m existen\a unui Regulament }colar.

Referitor la [nv`\`m@ntul br`ilean, trebuie s` men\ion`m [nfiin\area 
"}colii Na\ionale". La ordinul Marii Vornicii din L`untru  din 23 noiembrie 
1831 oc@rmuirea Br`ilei r`spundea c` a g`sit ca local pentru }coala  
Na\ional` "o parte din casele Pa]ei". (10) Lucr`rile pentru amenajarea 
localului ]i procurarea mobilierului necesar au durat de la sf@r]itul anului 
1831 ]i [n tot cursul anului 1832.

Primul profesor al }colii Na\ionale publice din Br`ila este numit la 
propunerea lui Petrache Poenaru - Ioan Penescu. Acesta sose]te la 
Br`ila la 28 decembrie 1832 ]i [ncepe cursurile la 28 ianuarie 1833, cu 
un num`r redus de elevi, folosind un "Manual de patriotism t`lm`cit ]i 
mai ad`ugat de Iancu Nicola", drept carte de citire. Datorit` zelului depus 
de profesor, ]coala ob\ine progrese cu r`sunet [n masa or`]enilor.

Inspectoratul }colar consemneaz` la 21 mai 1833 "c` to\i profesorii, 
pe domnul Penescu [l respecteaz` de unde se semuie]te c` ]i cursurile 
lec\iilor fie]tecare ]i le p`ze]te". La acea dat` existau: clasa I, a II-a, a 
III-a "de rom@ne]te" cu 113 ]colari conduse de Ioan Penescu; clasele 
I  ]i a II-a "de grece]te", cu 62 ]colari, av@ndu-l ca profesor pe Dimitrie 
Iconaru; clasele I ]i a II-a "de eline]te" cu 13 ]colari, av@ndu-l profesor 
pe I. Teoharidi; clasele I ]i a II-a "de slavo     ne]te" pentru fiii bulgarilor             
]i s@rbilor din ora], conduse de profesorul Vasile Milinovici, cu 16 ]colari.

{n anul 1845 ]coala avea 97 elevi la cursul de limba rom@n`, 18 la 
cursul de greac` veche, 62 la cursul de limba greac`, 11 la cursul de 
limba italian` ]i limba slav`.

{n anul 1840 a luat fiin\` Biblioteca }colii Na\ionale din Br`ila - aceas-
ta fiind cea dint@i bibliotec` br`ilean`.

{n iunie 1840 Departamentul din L`untru a cerut Magistraturii ora       
]ului "s` se fac` un dulap ]i s` se prevad` 200" lei pentru orice c`r\i 
s-ar publica [n limba rom@n`. (12) {n anul 1858 biblioteca avea un fond de 
108 c`r\i, iar [n anul 1961, 272 c`r\i ]i 91 bro]uri Magazin istoric pentru 
Dacia vol. I-V, 1845-1847. (13)

La 4 iulie 1848 este [ncadrat profesor al }colii publice Ioan Massim 
(coautor, mai t@rziu, al`turi de A.T. Laurian, al "Dic\ionarului limbii rom@
ne" editat de Academia Rom@n`, 1873-1877). Al`turi de profesorii N. Ne-
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novici, Ioan Rotescu, Alexandru Manu, Constantin Zamani, Lupu Pizu, 
Dimitrie Pizu, Ioan C. Massim a fost un promotor [nsemnat al revolu\iei 
de la 1848 [n jude\ul Br`ila. (14)

{n anul 1838 }coala na\ional` public` devenise ]i }coala normal` 
pentru preg`tirea candida\ilor de [nv`\`tori. Numirea candida\ilor de 
[nv`\`tori o f`cea numai profesorul }colii normale. {n iunie 1838 sunt 
prezen\i 9 candida\i de [nv`\`tori; [n anul 1840, 13 candida\i.

Candida\ii erau examina\i de o comisie format` dintr-un membru al 
comitetului de inspectori al }colii publice ]i din profesorii ]colii, la termi-
narea cursurilor normale acord@ndu-li-se atestate de [nv`\`tori.

Candida\ilor li se predau cuno]tin\ele prev`zute pentru }coala pu-
blic` ]i, [n plus, c@nt`rile biserice]ti.

{ncep@nd cu anul ]colar 1839-1840 se introduce, sub conducerea lui 
C.C. Hepites ]i un curs de medicin` - singurul de acest fel din \ar`. (15)

{n anul 1845 erau atesta\i 9 [nv`\`tori, 6 [n Plasa Balta ]i 3 [n Plasa 
V`deni.

{n anul 1860, Radu Perianu consemneaz` [n lucrarea "Istoricul             
]coalelor din ora]ul ]i jude\ul Br`ila", 60 candida\i ]i [nv`\`tori cuprin]i 
la cursuri de perfec\ionare.

A doua ]coal` public` de b`ie\i este [nfiin\at` [n mai 1857. {n 
anul urm`tor ]coala avea [nscri]i 45 elevi [n clasa I, 15 elevi [n clasa                        
a II-a. Dintre ace]tia doar 46 frecventau cursurile [n mod regulat. }coala 
a func\ionat [ntr-un local [nchiriat pe strada Gala\i. (16)

Prima "}coal` gratuit` de fete a A]ez`mintelor Br@ncovene]ti" 
s-a [nfiin\at [n anul 1861, [ncep@ndu-]i cursurile [ntr-un local mic ]i 
ne[nc`p`tor, tot pe strada Gala\i. La deschidere a avut o singur` clas` 
cu 55 de eleve. Preg`tirea elevelor se f`cea dup` un abecedar al lui Flo-
rian Aaron. Se mai studia religia, muzica, lucrul manual. {n anul ]colar 
1864-1865 consemn`m 300 cereri de [nscrieri.

Num`rul mare de cereri, comparativ mai ales cu posibilit`\ile ]colii 
(150-160 locuri) determin` [nfiin\area [n anul 1864 a celei de-a doua        
]coli publice de fete [n ora]ul Br`ila. (17)

Cre]terea num`rului de ]coli publice, disciplinele studiate atrag tot 
mai mult elevii de la ]colile particulare. Dac` [n anul 1836 erau patru       
]coli grece]ti cu 88 elevi, [n anul 1842 mai exista una singur` cu 25 elevi 
(}coala Na\ional` public` av@nd, [n acela]i an, 102 elevi [nscri]i).
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Punctul de plecare [n ceea ce prive]te instituirea [nv`\`m@ntului pu-
blic la sate [n |ara Rom@neasc`  [l  constituie  o  circular` a Departa-
mentului din L`untru din 14 ianuarie 1838. (18) Prin aceasta se solicita  
oc@rmuitorilor jude\elor s` [nfiin\eze "prin toate satele ]coale pentru co-
piii s`tenilor".

Oc@rmuirea jude\ului Br`ila s-a [ngrijit de asigurarea localurilor de 
]coli, de selec\ionarea, preg`tirea ]i plata [nv`\`torilor. Astfel, [n jude\ 
existau [n anul 1839, 25 ]coli cu 587 elvi; [n anul 1842, 31 ]coli cu 681 de 
elevi; [n anul 1846, 36 ]coli cu 808 elevi; [n anul 1860, 47 ]coli cu 1168 
elevi; (19) [n anul 1874, 42 ]coli cu 1373 de elevi; [n 1880, 66 ]coli cu 2293 
elevi; [n 1893, 68 ]coli cu 6335 elevi. (20)

1. Ionel C@ndea, Considera\ii privind prezen\a 
c`r\ii vechi rom@ne]ti [n jude\ul Br`ila, [n valori 

bibliofile din patrimoniul cultural na\ional, 
valorificare-cercetare, vol. II, Bucure]ti, 1983, 

pag. 429-431
2.Ionel C@ndea, Considera\ii privind prezen\a 

c`r\ii vechi rom@ne]ti [n jude\ul Br`ila, [n valori 
bibliofile din patrimoniul cultural na\ional, 

valorificare-cercetare, vol. II, Bucure]ti, 1983, 
pag. 431-433

3. C.C. Giurescu, Istoricul ora]ului Br`ila, 
Bucure]ti, Editura }tiin\ific`, 1968, pag. 78

4. C.C. Giurescu, Istoricul ora]ului Br`ila, 
Bucure]ti, Editura }tiin\ific`, 1968, pag. 75

5. C.C. Giurescu, Istoricul ora]ului Br`ila, 
Bucure]ti, Editura }tiin\ific`, 1968, pag. 70

6. C.C. Giurescu, Istoricul ora]ului Br`ila, 
Bucure]ti, Editura }tiin\ific`, 1968, pag. 177

7. C.C. Giurescu, Istoricul ora]ului Br`ila, 
Bucure]ti, Editura }tiinific`, 1968, pag. 176

8. C.C. Giurescu, Istoricul ora]ului Br`ila, 
Bucure]ti, Editura }tiin\ific`, 1968, pag. 158    

]i 201
9. Ilie Corfus, Agricultura |`rii Rom@ne]ti [n 

prima jum`tate a secolului al XIX-lea, Editura 
Academiei, Bucure]ti, 1969, pag. 193, 305

10. Radu Perianu, Istoria ]coalelor din ora]ul   
]i jude\ul Br`ila, 1832-1864, Bucure]ti, Editura 

Casei }coalelor, 1941, pag. 8
11. Radu Perianu, Istoria ]coalelor din ora]ul  

]i jude\ul Br`ila, 1832-1864, Bucure]ti, Editura 
Casei }coalelor, 1941, pag. 29

12. N. Iorga, Cel dint@iu an [n noua Br`il` 
Rom@neasc`, Bucure]ti, 1929, pag. 68-69

13. Radu Perianu, Istoria ]coalelor din ora]ul  
]i jude\ul Br`ila, 1832-1864, Bucure]ti, Editura 

Casei }coalelor, 1941, pag. 51-56
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Bucure]ti, Editura }tiin\ific`, 1968, pag. 183-
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Casei }coalelor, 1941, pag. 66
16. Radu Perianu, Istoria ]coalelor din ora]ul  

]i jude\ul Br`ila, 1832-1864, Bucure]ti, Editura 
Casei }coalelor, 1941, pag. 76-78
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]i jude\ul Br`ila, 1832-1864, Bucure]ti, Editura 
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18. G.D. Iseru, Contribu\ii privind [nv`\`m@ntul 
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secolului al XIX-lea, Bucure]ti, Editura 
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19. G.D. Iseru, Contribu\ii privind [nv`\`m@ntul 
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6-7 ]i Expunerea situa\iei jude\ului Br`ila pe 
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A. Primele atestări documentare ale școlii Gropeni
Evoluția sa până la începutul secolului al XX-lea

{n contextul acestei dezvolt`ri sensibile a [nv`\`m@ntului rural 
br`ilean, ]i la Gropeni putem consemna [nceputurile ]colii. 

Nae Vasilescu, autorul unei lucr`ri cu caracter documentar, editat` [n 
anul 1929, men\ioneaz` existen\a la Gropeni a unei ]coli s`te]ti [n anul 
1830. (1)

Aceea]i men\iune o face doi ani mai t@rziu, [nv`\`torul Bogoi Ion, 
[nv`\`tor, autor al primei monografii a comunei: "}coala func\ioneaz` 
dup` spusele b`tr@nilor, din anul 1830". (2)

Cert`, prima atestare documentar` o consemn`m [n anul 1839.         
}coala func\ioneaz` [n cas` de sfat, preg`tit` cu toate cele necesare. 
Erau [nscri]i 12 elevi. Cursurile au [nceput "pe 7 decembrie, c@nd a luat 
sf@r]it din lucru... {nv`\`tor, primul, era }tefan Petrache". (3)

{n anul ]colar 1840-1841, [nv`\`tor era Nicolae Mihai; [n unele docu-
mente: Nicolae Gheorghe sau Nicolae Gheorghiu. Profesorul Radu Pe-
rianu [n lucrarea "Istoria ]coalelor din ora]ul ]i jude\ul Br`ila 1832-1864" 
consider` c` este aceea]i persoan`; Nicolae Mihai avea [n 1843 18 ani. 
El r`m@ne [nv`\`tor p@n` la sf@r]itul anului ]colar 1844-1845.    P@n` [n 
anul 1841 ]coala a func\ionat [n casa de sfat a satului, o cl`dire foarte 
veche. {n anul 1842, ]coala avea un local propriu av@nd trei st@njeni ]i 
patru palme lungime ]i doi st@njeni ]i dou` palme l`\ime. {nv`\`torii erau 
pl`ti\i [n bani ]i produse de c`tre locuitorii satului. De exemplu, [n peri-
oada aprilie 1842 - august 1843, Nicolae Mihai trebuia s` primeasc` 305 
lei ]i 800 ocale de "bucate". {n anul ]colar 1840-1841 erau cuprin]i 25 
de elevi, [n anul ]colar 1841-1842, 18 elevi iar un an mai t@rziu 12 elevi.

Din anul ]colar 1845-1846, [nv`\`tor este Trandafir }erban.

Un an mai t@rziu este consemnat Ion Iliescu, venit de la Polize]ti. 
Dup` [n`bu]irea revolu\iei de la 1848, }coala din Gropeni, ca de altfel 
toate ]colile din |ara Rom@neasc`, a fost [nchis` timp de aproape un 
deceniu. 

“Fericit cine are limpede-n minte 
numele unei lumini !”

Capitolul III
Apariția și dezvoltarea 
învățământului la Gropeni
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}coala se redeschide la 23 martie 1857, av@ndu-l ca [nv`\`tor pe 
Constantin Gurlescu ]i 21 de elevi [nscri]i. Acesta demisioneaz` [n iunie 
1858 ]i la 23 iulie 1858 este numit [nv`\`tor Gheorghe Popescu. {n anul 
]colar 1858-1859 ]coala avea [nscri]i 27 de elevi, un an mai t@rziu 25 
de elevi.(4)

Gheorghe Popescu este numit ca [nv`\`tor de c`tre Eforia }coalelor 
cu cartea de or@nduire num`rul 1585. El era pl`tit de c`tre fiecare fami-
lie cu 1,35 lei pe an. (5)

{n anul 1863, afl`m dintr-o list` de candida\i de [nv`\`tori recomanda\i 
Ministerului Cultelor spre autorizare [n posturile vacante, c` la Gropeni 
era numit Constantin Popescu. (6)

{nceputurile sunt greoaie ]i anevoioase. Dintr-o list` de plat` a 
[nv`\`torilor afl`m c` pe trimestrul I 1848, la Gropeni ]coala era vacant` 
]i avea 79 lei r`ma]i [n rezerv`. (7)

Dintr-o alt` list` de plat` a [nv`\`torilor afl`m c` }tefan Petrache 
nu-]i primise salariul. (8)

{ntr-o adres` a Ministerului Cultelor ]i Instruc\iunilor Publice din 14 
octombrie 1863 adresat` Prefecturii Jude\ului Br`ila afl`m c` "starea 
actual` a ]coalelor s`te]ti las` multe de doritu at@tu [n raportu cu regu-
lamentu [n fiin\`, c@tu ]i cu starea lor de complect` [mbun`t`\ire ce este 
viea noastr` dorin\` de viitor". (9)

Aten\ia acordat` de organele superioare ale statului sunt continue    
]i bine orientate. Din aceea]i adres` afl`m c` se va comunica [n   
cur@nd hot`r@rea guvernului pentru m`sura binef`c`toare "[n a face s` 
se primeasc` ]i fetele \`ranilor [n ]coalele de sat". (9)

Urmare a acestor preocup`ri la Gropeni men\ion`m [nfiin\area [n 
anul 1873 a }colii de fete iar [n anul 1876 "s`v@r]irea localului de ]coal` 
de c`tre locuitorii comunei cu dou` s`li de clas` ]i o gr`din` de 2.500 
mp". (10)

Referitor la anul construirii primului local de ]coal`, trebuie s` facem 
observa\ia c` [n "Registrul de Inspec\iuni" cu nr. 12 din arhiva }colii [n 
procesul verbal nr. 23 din 25 octombrie 1905, este men\ionat anul 1869.

{ntreg [nv`\`m@ntul rom@nesc cunoa]te o dezvoltare accentuat` la 
cump`na dintre veacuri, urmare a activit`\ii clarv`z`toare, sus\inute, 
desf`]urate de Spiru Haret, ministrul al [nv`\`m@ntului [n trei r@nduri pe 
parcursul ultimului deceniu al secolului trecut. Clasicismul este [nlocuit 
cu realismul. Reforma [nv`\`m@ntului propus` de Spiru Haret este at@t 
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de profund` [nc@t p@n` ]i Bogdan Petriceicu Ha]deu o considera "prea 
[naintat`". O mul\ime din transform`rile [nv`\`m@ntului de mai t@rziu - 

unele dintre ele le-am surprins [n 
cuprinsul monografiei - sunt preve-
deri ale Legii [nv`\`m@ntului adop-
tate la 23 martie 1896.

Urmare a acestor preocup`ri 
sistematice [ntreprinse ca urmare 
a unei strategii coerente de dez-
voltare economic` ]i social` a \`rii, 
[nv`\`m@ntul []i cap`t` locul ]i 
aten\ia cuvenit`. Num`rul elevilor 
cuprin]i [n eviden\ele ]colare  

cre]te de la an la an. {n anul ]colar 1890-1891 erau cuprin]i la }coala 
mixt` Gropeni 51 de elevi la clasa I, 10 elevi la clasa a II-a, 12 elevi la 
clasa a III-a, 4 elevi la clasa a IV-a, 3 elevi la clasa a V-a ]i 2 elevi la 
clasa a VI-a. Din ace]ti 82 elevi [nscri]i doar 26 au promovat clasa. Cei 
mai mul\i repeten\i se [nregistreaz` la clasa I - 38 elevi - ca urmare a 
frecven\ei slabe. 

Clasele erau grupate [n dou` divizii: divizia I care reunea elevii clasei 
I ]i cea de-a doua divizie care cuprindea elevii celorlalte clase. Fiecare 
divizie era condus` de c`tre [nv`\`tori. Divizia I era condus` de c`tre 
Negoescu Alexandrina iar divizia a II-a era condus` de c`tre Negoescu 
Vasile - so\ul - care [ndeplinea ]i func\ia de diriginte al ]colii. Locuiau [n 
localul ]colii av@nd dou` camere amenajate [n acest sens.

Note:

                                                      

Localul "săvârşit" în anul 1876 (!) de către locuitorii comunei. Iniţial 
mai erau anexate două camere locuite de dirigintele şcolii 

1. Nae Vasilescu, Schi\e, documente ]i 
[nsemn`ri din ora]ul Br`ila, 1828-1929, Br`ila, 

1929, pag. 10
2. Bogoi Ion, Monografia comunei Gropeni, [n 

Analele Br`ilei, nr. 3-4 din 1931, pag. 142
3. Arhivele Statului Br`ila, Fond Prefectura 
jude\ului Br`ila. Dosarul 239/1839, fila 116

4. Radu Perianu, Istoria ]coalelor din ora]ul    
]i jude\ul Br`ila, 1832-1864, Bucure]ti, 1941, 

pag. 154-155
5. Bogoi Ion, Monografia comunei Gropeni, [n 

Analele Br`ilei, nr. 3-4 din 1931, pag. 143

6. Arhivele Statului Br`ila, Fond Prefectura 
jude\ului Br`ila. Dosarul nr. 47/1863, fila 9

7. Arhivele Statului Br`ila, Fond Prefectura 
jude\ului Br`ila. Dosarul nr. 314/1838, fila 77

8. Arhivele Statului Br`ila, Fond Prefectura 
jude\ului Br`ila. Dosarul 14/1848, fila 21

9. Arhivele Statului Br`ila, Fond Prefectura 
jude\ului Br`ila. Dosarul nr. 47/1863, fila 54

10. Bogoi Ion, Monografia comunei Gropeni, [n 
Analele Br`ilei, nr. 3-4/1931, pag. 143
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B. Școala în primele două decenii ale secolului XX

Spa\iul de ]colarizare devine insuficient [n raport cu num`rul elevilor 
[nscri]i - tot mai mul\i de la an la an. Ca urmare, [n anul 1908 se mai 
construie]te un local cu dou` s`li de clas`.

Modul [n care s-a construit ]coa-
la c@t ]i calitatea materialelor de 
construc\ie folosite au fost urm`rite 
chiar de Prefectul jude\ului.

Cre]terea num`rului de elevi 
[nscri]i duce, firesc, la crearea 
[n anul 1902 a [nc` unui post de 
[nv`\`tor, elevii fiind acum grupa\i 
[n trei divizii. La [nceput una din 
cele trei divizii a func\ionat [ntr-o 

cas` [nchiriat` pentru ca, [ncep@nd din anul 1909, elevii din cele trei divi-
zii s` fie [mp`r\i\i [n c@te dou` serii, urm@nd cursurile pe jum`t`\i de zile. 

{n acela]i an, revizorul ]colar Chiri\escu Petre apreciaz` [n una din 
inspec\iile sale la Gropeni (12 mai) c` ar mai fi necesar` [nfiin\area a 
[nc` cinci posturi de [nv`\`tor. {n eviden\ele ]colare erau [nscri]i 278 de 
elevi dar num`rul copiilor din sat este apreciat la 500-550.

Prin crearea celui de-al patrulea post de [nv`\`tor, [n anul ]colar 
1911-1912, ]coala [ncepe s`-]i desf`]oare activitatea sub o nou` form` 
de organizare de tip urban. Elevii sunt acum [mp`r\i\i pe clase [nv`\@nd 
pe zile [ntregi. {ncep@nd cu acest an se aplic` programa de studii a ]colii 
primare urbane. Planul de [nv`\`m@nt cuprindea: limba rom@n` (citire     
]i exerci\ii gramaticale, citire, exerci\ii de memorie ]i liber` reproduce-
re, exerci\ii de intui\ie), aritmetic` ]i geometrie. Celelalte studii (religia, 
istoria, geografia, ]tiin\e fizico-naturale), dexteritate (caligrafia, desenul, 
c@ntul, exerci\ii corporale ]i jocuri gimnastice, lucr`ri practice agricole, 
lucrul de m@n` la fete).

}coala avea [n proprietate o suprafa\` de 6,27 ha teren arabil, aflat` 
la o distan\` mare de sat, 7 Km. De asemenea, [n jurul celor dou` loca-
luri ]coala mai dispunea de o suprafa\` de 1.300 mp, delimitat` cu gard 
de sc@ndur`, amenajat` ca gr`din` de zarzavat.

Prin [mpropriet`rirea ]colii cu aceste suprafe\e erau vizate - ]i au 
fost realizate - dou` scopuri. {n primul r@nd cultivarea acestor suprafe\e 
trebuia f`cut` dup` o tehnologie modern`, cu respectarea tuturor fac-

Localul construit în 1908
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torilor agricoli, care urma, astfel, s` fie cunoscut` de locuitorii satului. 
Se prefigureaz`, [n acest mod, mutarea accentului pe latura intensiv` 
a dezvolt`rii agriculturii, cu consecin\e favorabile deosebite asupra 
dezvolt`rii satului. {n acest scop, existau [nv`\`tori ambulan\i care [n 
deplas`rile lor de la o comun` la alta, urm`reau ]i d`deau indica\ii [n 
detaliu. Deoarece suprafa\a men\ionat` era la mare distan\` de sat s-a 
solicitat comunei ]i s-a ob\inut o alt` suprafa\` de dou` ha la marginea 
satului. {n felul acesta ]coala poate s` fac` lucr`rile demonstrative de-
venind ]coal` pentru [ntregul sat, c`p`t@ndu-]i un rol distinct [n via\a 
comunei, un rol la a c`rui realizare ]i-au adus contribu\ia to\i [nv`\`torii 
s`i prin abnega\ia, dragostea ]i [nsufle\irea cu care au muncit la ]coal` 
]i nu numai.

{n al doilea r@nd, prin arendarea acestor suprafe\e [nv`\`torilor ]co-
lii - la pre\uri reduse, alteori acordate doar cu obligativitatea din partea 
acestora de a pl`ti numai impozitele ]i taxele aferente c`tre comun`, 
jude\ - se urm`rea realizarea unor facilit`\i materiale pentru ace]tia. 
{nv`\`torii satului trebuiau s` devin` un model de gospodari ai satului.   
}i au devenit!

}coala [ntreprinde o serie de m`suri extra]colare menite s` concure 
la realizarea scopurilor sale educa\ionale.

{ncep@nd cu anul 1904-1905 sunt organizate cursuri pentru adul\i     
]i ]ez`torile cu fetele ]i femeile din sat. Pentru ]ez`tori erau [ntocmite 
cataloage unde erau men\ionate num`rul femeilor care au participat ]i 
tematica abordat`.

Putem afirma c` activitatea [nv`\`torilor devine ampl`, cuprinz`toare 
]i unitar` - aceasta fiind ]i o consecin\` a preocup`rilor pe care [nv`\`torii 
le aveau pentru propria preg`tire profesional`. Erau studiate sistematic 
reviste de specialitate ca: "}coala Poporului", "Albina", "Cultura Rom@
niei". {n foarte multe procese verbale de inspec\ie era apreciat pozitiv 
"metod-ul" [nv`\`torului asistat.

Mobilierul ]colii era [n parte nou, [n parte vechi ]i prost [ntre\inut. 
Manualele ]colare erau procurate de c`tre dirigintele ]colii cu banii ob    
\inu\i de la elevi.

{n general, structura anului ]colar avea [n vedere perioadele de ma-
xim de activitate [n agricultur`. 

Se cuvine a se face dou` men\iuni cu privire la structura anului              
]colar. {n anul ]colar 1902-1903, pe 22 aprilie 1903, ]coala era [nchis` 
de medicul circumscrip\iei a III-a din cauza malariei. Sunt semnalate ]i 
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c@teva cazuri: doi elevi ]i dirigintele ]colii pentru care s-au dispus m`suri 
stricte de carantin` ]i dezinfectare. {n anul ]colar 1916-1917 cursurile 
au [nceput din cauza r`zboiului pe 19 aprilie/1 mai 1917 - vacan\ele fi-
ind suprimate. {n acest an, pentru c` armata german` a ocupat localul 
vechi folosindu-l ca grajd pentru vacile de lapte, cursurile se desf`]urau 
jum`tate din zile [n cel`lalt local. 

Se mai cuvine a face o men\iune cu privire la r`zboiul amintit. {n 
luptele purtate de poporul nostru pentru re[ntregirea neamului ]i-a adus 
prinosul de jertf` ]i Nicolae |iripa - [nv`\`tor ]i diriginte al ]colii. A murit 
pe c@mpul de lupt` ]i, [n semn de recuno]tin\`, c@\iva ani mai t@rziu, o 
nou` ]coal` va purta numele s`u.

{n timpul r`zboiului au fost distruse arhiva, materialul didactic ]i 
aproape tot mobilierul.

La sf@r]itul r`zboiului, ]coala avea trei posturi vacante. Pe unul din 
aceste posturi este deta]at, pe 14 aprilie 1919, cu ordinul nr. 39019 al 
Ministerului Instruc\iunilor, [nv`\`torul cu titlu provizoriu, Bogoi Ion. Aces-
ta urmeaz` s` preia ]i func\ia de diriginte al ]colii. Multe din realiz`rile 
ulterioare ale ]colii, unele deosebite, sunt legate nemijlocit de munca ]i 
personalitatea sa. 

C. Afirmarea Școlii Gropeni. Evoluția sa în perioada 1920-1945

Multe din principiile de organizare a [nv`\`m@ntului actual au fost 
prefigurate [nc` din primele decenii ale acestui secol.

{n perioada care urmeaz`, [ns` acestea [ncep s` capete foarte mult` 
acurate\e, [ntregul [nv`\`m@nt [ncepe s` fie tot mai bine organizat. Un 
rol [nsemnat [l are f`r` [ndoial` noua lege a [nv`\`m@ntului, adoptat` [n 
anul 1924. Aceasta prevedea, [ntre altele:
•	 principiul	obligativității	ca	obligație	națională;
•	 obligativitatea	p̀ăinților	de	a-și	declara	copiii	de	vârst`ă	școlară;
•	 construcția	localurilor	de	școală,	înzestrarea	și	întreținerea	lor	sunt	prevăzute	

în	sarcina	primăriilor;
•	 învățământ	de	7	ani,	ultimii	trei	cu	accent	deosebit	pe	îndrumări	practice.

Sunt prev`zute mijloacele legale, care lipseau din legea anterioar` 
ca: exproprierea pentru ]coal`, comitetele de construc\ie etc.

Anul ]colar debuteaz` sub o nou` form` de organizare. {n localul 
nou func\ioneaz` "}coala rural` de b`ie\i" - ]coal` cu patru posturi de 
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[nv`\`tori, diriginte Bogoi Ion ]i cu 286 de elevi [nscri]i. {n localul vechi 
func\ioneaz` "}coala rural` de fete" - ]coal` cu 4 posturi de [nv`\`tor, 
diriginte Popescu Constan\a ]i cu 232 eleve [nscrise.

Cur\ile celor dou`  ]coli sunt [mprejmuite dar lipsite de "pomii ro-
ditori". Mobilierul este format din b`nci lungi (c@te 5 locuri) insuficiente 
pentru num`rul copiilor ce urmeaz` cursurile [n mod regulat. C`r\ile sunt 
procurate tot pe banii elevilor. Cursurile se fac tot pe jum`t`\i de zi. 

Cele dou` ]coli func\ioneaz` sub titulatura amintit` p@n` [n anul           
]colar 1932-1933. {ncep@nd cu acest an, "}coala rural` de b`ie\i" de-
vine "}coala primar` mixt` nr. 1 - Nicolae |iripa", director Bogoi Ion iar               
"}coala rural` de fete" devine "}coala primar` mixt` nr. 2", director 

}erban Popoac`.

P@n` [n anul 1924 se [nv`\au doar patru clase, [ncep@nd cu anul        
]colar 1924-1925, treptat se trece la [nv`\`m@ntul de 7 ani, organizat [n 
[nv`\`m@ntul primar (clasele I-IV) ]i [nv`\`m@ntul supraprimar (clasele 
V-VII). La sf@r]itul clasei a VII-a elevii sus\ineau un examen de absolvire.

Num`rul tot mai mare de elevi [nscri]i la cursuri, c@t ]i m`surile     
sus\inute ale organelor superioare ale statului impun ca ]i la Gropeni s` 
se prevad` construirea unui nou local.

“Comitetul de construc\ie” s-a constituit [n ziua de 17 iunie 1922           
]i era format din: }erban R`ducanu, prefectul jude\ului - pre]edinte; I.R. 
Bogoiu, [nv`\`tor - casier; Toma Cheorpec, preot - vicepre]edinte; Marin 
|iripa, [nv`\`tor; C. L`z`rescu, jandarm; C. Sg@rcitu, primar; }tefan Po-
pescu, notar; Dumitru Pandrea, fost perceptor (decedat); T. Chiri\`, agent 
de percep\ie; Sava Grigorescu, agent agricol; T. Piro]c`, pre]edintele 
“ob]tei”; B. Lascu, casierul “ob]tei”; Dumitru Bogoiu ]i N. Lovin, membri 
Banca Popular`; R`dun` Belivac`, c@rciumar; Paraschiv C@rlan, 
c@rciumar; Ni\` Scarlet, c@rciumar; R. Sg@rcitu, c@rciumar; Ion Sg@rci-
tu, c@rciumar; Gh. Sg@rcitu, c@rciumar; Marin Badiu, c@rciumar; N.D. 
Dr`gan, c@rciumar; Constantin Roade-Vin, c@rciumar; Ni\` Tomescu, c@
rciumar; Chiriac Scarlet, c@rciumar; M. Laz`r, plugar; Ilie Dr`gan, plugar; 
Mile R. Gurgu, plugar; Tudor T.A. Gurgu, plugar; Zamfir Lungu, plugar; 
Marincea Z`voiu, plugar; T.B. Barac, b`can; Avram Anghel, b`can; T. 
Dumbrav`, meseria]; Ni\` Petcu, meseria].

Comitetul constituit s-a m`rginit - pentru [nceput - “a aduna fonduri 
]i a face preparativele cele mari, fabric@ndu-]i 207.000 c`r`mizi”. La           
]colile existente comitetul “a completat mobilierul necesar cu trei cate-
dre, patru table, dou` dulapuri ]i a asigurat combustibilul dou` ierni la 



23

toate edificiile publice”.

Situa\ia Comitetului pe ziua de 10 ianuarie 1924 era:
•	 la	încasări:	303.250,33	lei
•	 la	cheltuieli:	183.413,40	lei
•	 sold	în	casă:	119.836,85	lei

La sold urma s` se adauge pe l@ng` sumele de [ncasat “pe viitor” 
]i circa 45.000 lei ce urmau a fi f`cu\i venit de perceptor din bugete-
le ordinare al c@rciumarilor ]i al islazului, 50.000 lei acordat` de c`tre 
Prefectura de Jude\ din bugetul s`u pe 1924, iar la cheltuieli urma s` se 
[nregistreze ]i suma de 10.848 lei sum` cu care s-a contribuit la ridica-
rea “}coalei Normale de Fete” din Br`ila.

La 16 noiembrie 1926, [n Registrul de inspec\ii ]colare nr. 3, se men 
\ioneaz`: "{n localitate, prin st`ruin\a domnilor [nv`\`tori locali ]i a pre-
otului Toma Chiorpec - pre]edintele comitetului ]colar ]i buna voin\`             
]i concursul s`tenilor s-a construit un nou local cu patru s`li de clas`, 

aproape terminat."

Noul local era [nvelit cu                       
\igl` ]i avea o sal` de clas` mai                     
spa\ioas` prev`zut` ]i cu scen` 
pentru conferin\e ]i teatru s`tesc.

Cu [ncepere de la 8 februarie 
1928, [n noul local va func\iona     
"}coala primar` de b`ie\i - Nicolae 
|iripa".

Pe data de 14 iunie 1928, re-
vizorul ]colar Gheorghiu Paul par-

ticip` la recep\ionarea lucr`rilor pentru mobilier ]i [mprejmuire ce s-au 
executat la }coala de b`ie\i. Cu aceast` ocazie mai men\ioneaz`: "... 
subsemnatul f`c@nd apel la sentimentele domnilor [nv`\`tori, Ion Bogoi, 
directorul ]coalei, ]i Marin |iripa, [nv`\`tor ]i pre]edinte al comitetu-
lui    ]colar (apelul fusese f`cut [n vederea finaliz`rii lucr`rilor la noul 
local. s.n.) au fost la [n`l\ime, r`spunz@nd cu toat` dragostea. {n februa-
rie acest local a fost dat folosin\ei, fiind [nzestrat cu tot ce este necesar. 
Aceasta se datore]te numai sus numi\ilor care au depus munc` ]i bani 
personali numai ca lucr`rile s` se termine. Pentru toate acestea le ex-
prim mul\umiri ]i voiu interveni la minister pentru a fi r`spl`ti\i".

Construc\ie nou`, localului i se fac totu]i, [n anul 1937, repara\ii "ra-
dicale" la plafoane ]i tencuieli exterioare, [n valoare de 15.294 lei, sum` 

Noul local construit în anul 1926 cu contribuția nemijlocită a 
locuitorilor  comunei și a învățătorilor școlii
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asigurat` de comitetul ]colar la care s-au mai ad`ugat 6.000 de lei - aju-
tor dat de comun`. 

Pentru realizarea unui deziderat al ]colii din aceast` perioad`:                   
"}coal` pentru via\`", [ntr-o sal` de clas` se amenajeaz` un atelier de 
t@mpl`rie. Cu organizarea acestuia este [ns`rcinat subrevizorul ]colar 
Sg@rcitu Opri]an. De la Casa }coalelor se primise 5 tejghele ]i scule 
pentru o echip` de 10 elevi.

Mai t@rziu, [n anul 1938, vom g`si [n acest atelier ]i un r`zboi de          
\esut rogojini.

}coala func\iona cu 5 posturi ]i avea [nscri]i 215 elevi.

Celelalte dou` localuri vor r`m@ne pentru "}coala primar` de fete",   
]coal` care func\iona cu patru posturi ]i av@nd [nscrise 199 eleve.

Noua ]coal` de b`ie\i dispune de o gr`din` de zarzavat [n suprafa\` 
de 5.000 mp, [mprejmuit` cu gard de sc@ndur` ]i de o suprafa\` de 8,5 
ha teren arabil situat tot la mare distan\` de sat.

}coala de fete are [n proprietate o suprafa\` de 5 ha, suprafa\` aren-
dat` [nv`\`toarelor cu 50% reducere, respectiv 500 lei/ha.

{n ambele ]coli se instaleaz` o atmosfer` de munc` deosebit`. Com-
peti\ia ce a existat [ntre ele pe tot parcursul existen\ei lor a amplificat ]i 
a [mbun`t`\it ]i mai mult [ntregul proces de [nv`\`m@nt ]i ac\iunile soci-
ale ]i culturale [ntreprinse. {n nenum`rate r@nduri, cu prilejul inspec\iilor 
]colare, sunt eviden\iate o multitudine de aspecte pozitive, unele fiind 
apreciate ca deosebite.

{nv`\`torii erau preocupa\i de propria preg`tire. Erau urm`rite sis-
tematic revistele de specialitate: "Lamura", "}coala ]i via\a", "Foaia 
{nv`\`torului Br`ilean".

Preocuparea [nv`\`torilor pentru propria preg`tire profesional` poa-
te fi eviden\iat` chiar ]i numai urm`rind anexa lucr`rii cu privire la sus     
\inerea examenelor didactice [n [nv`\`m@nt.

Cursurile, [n general, s-au f`cut pe jum`t`\i de zile deoarece, chiar 
[n condi\iile construirii noului local spa\iul de ]colarizare nu a permis  
desf`]urarea cursurile pe zile [ntregi, ca urmare a organiz`rii altor  
ac\iuni comune procesului de [nv`\`m@nt. La ]coala de b`ie\i o clas` a 
fost amenajat` pentru atelier de t@mpl`rie. {ntre anii 1924-1930 ]i 1937-
1940 la ambele ]coli s-au organizat cursuri pentru adul\i. {ncep@nd cu 
anul 1923 [n localurile ]colilor este organizat` "gr`dina de copii".
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Inspec\iile ]colare efectuate de c`tre revizorii ]colari, [n majoritate, 
eviden\iaz` metodica adecvat` folosit` de c`tre [nv`\`tori c@t ]i nivelul 
corespunz`tor al cuno]tin\elor acumulate de c`tre elevi. 

Pe 29 mai 1937, subrevizorul ]colar T. Popescu men\iona cu privire 
la clasa a II-a condus` de Dragostina Belivac`: "o clas` ce poate rivaliza 
cu cele mai bune din jude\".

Subrevizorul ]colar P. R`dulescu nota [n procesul verbal [ntocmit cu 
ocazia inspect`rii }colii mixte nr. 1, din data de 12 mai 1939: "Am vizitat 
localul, clasele, curtea de recrea\ie, gr`dina ]coalei ]i atelierul. Peste tot 
buna ordine ]i disciplina ce domne]te [\i dau impresia unui vast labora-
tor, unde fiecare []i are locul de munc` cu preciziune stabilit."

Şerban Popoacă  
Învăţător gradul I  

 Între anii 1926-1932 a funcţionat la Şcoala 
rurală de băieţi “Nicolae Ţiripa” nr. 1 

Începând cu anul şcolar 1932-1933 şi până la 
pensionare a funcţionat la Şcoala mixtă nr. 2, 
perioadă în care a îndeplinit şi funcţia de director 
al şcolii. 

Învăţător şi animator deosebit al şcolii şi al 
satului. Energic, tenace, cu o adâncă conştiinţă, 
devotat. “A ştiut să-şi ridice şcoala la înălţimea 
chemării de azi” 

Bogoi Ion
Învăţător gradul I

Detaşat la Şcoala rurală cu program urban din 
Gropeni pe 14 aprilie 1919, cu ordinul nr. 39019 al 
Ministerului Instrucţiunilor. 

A funcţionat la această şcoală până la pensionare, 
în anul 1947. 

În toată această perioadă a deţinut şi funcţia de 
(diriginte) director al şcolii. 

"Iniţiator al tuturor operelor de binefacere". "... un 
distins membru al corpului didactic". Bun îndrumător şi 
sfătuitor pentru colegi, cât şi pentru locuitorii comunei. 
Un gospodar de frunte al satului.
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Pe 3 mai 1942, inspectorul ]colar Gheorghe St`nescu recomanda ca 
la }coala mixt` nr. 1 "s` ia na]tere o ]coal` model de educa\ie practic`". 
{n Registrul de inspec\ii ]colare nr. 22, [n procesul verbal din data de 19 
octombrie 1942 se face men\iunea: "Aceast` ]coal` (}coala mixt` nr. 2) 
este una din ]colile cele mai bune din jude\ ]i meritul [n mare m`sur` 
pentru aceasta [l are domnul }erban Popoac`, [nv`\`tor gradul I, care 
a ]tiut prin munc` ordonat`, s`-]i ridice ]coala la [n`l\imea chem`rii de 
azi, ajutat ]i de colegi".

Cele patru men\iuni sunt o confirmare a muncii plin` de dragoste, 
r`bdare ]i devotament desf`]urat` de c`tre [nv`\`tori pe [ntreaga pe-
rioad` la care facem referire [n acest subcapitol. S` mai subliniem c` 
ultimele dou` men\iuni sunt f`cute [n anul 1942, an [n care Rom@nia era 
angajat` [n r`zboi ]i [ntreaga activitate economic`, social`, cultural` era 
perturbat` considerabil.

Dac` cele dou` ]coli au ajuns la recunoa]terea 
subliniat` anterior, aceasta a fost urmarea fireasc` a d`ruirii totale a 
[nv`\`torilor s`i ]colii, copiilor, satului.

{n anul ]colar 1930-1931, planul de [nv`\`m@nt cuprinde: Limba 
rom@n` (Citirea ]i exerci\ii gramaticale, Citirea, Exerci\ii de memorie ]i 
liber` reproducere, Exerci\ii de intui\ie), Aritmetica ]i Geometria, Celelal-
te studii (Religia, Istoria, Cultur` social` ]i [nv`\`m@ntul civic, Geografia,         
}tiin\e fizico-naturale, Higiena), Dexterit`\i (Caligrafia, Desenul, C@ntul, 
Exerci\ii de educa\ie fizic`, Lucr`ri practice agricole), Lucr`ri manuale.

Accent deosebit era pus pe [ndrum`rile practice.

1932 - Şcoala 
de fete, 
clasa 

a II-a, învăţătoare 
Ţiripa Ştefana
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La ]coala de b`ie\i exista amenajat un atelier de t@mpl`rie unde se 
lucrau cioplituri [n lemn, [mpletituri din paie, papur` ]i nuiele (cote\e,   
co]uri) - resursele locale prisosind. Mai t@rziu, [n acest atelier vom [nt@lni 
]i un r`zboi de \esut rogojini. Se vor mai instrui aici, elevi pentru [mple-
tituri de plase pesc`re]ti. Materialele erau procurate de c`tre C`minul 
cultural. 

La ]coala de fete exista [ntr-o clas` un r`zboi de \esut. La acest 
r`zboi lucrau sub [ndrumarea [nv`\`toarelor, elevele din cursul comple-
mentar - clasele V-VII - ]i fete, femei din sat [nscrise la cursurile pentru 
adul\i. Se mai f`ceau cus`turi na\ionale pe c`m`]i, broderii, ciorapi.

{nv`\`toarea Vene\ia Sg@rcitu este premiat` cu Diploma Medaliei de 
Aur pentru cus`turi rom@ne]ti [n cadrul unei expozi\ii organizate pe 8 
iunie 1925.

Rezultatele notabile ob\inute [n instruirea elevilor nu ar fi fost posibile 
dac` [nv`\`torii ]i-ar fi limitat activitatea numai la orele de curs. Ne pro-
punem s` men\ion`m c@teva din activit`\ile " peri]colare" [ntreprinse [n 
aceast` perioad`.

{n anul 1926, ambele ]coli aveau constituite c@te o bibliotec`, c`r\ile 
fiind ob\inute din dona\ii.

Biblioteca ]colii de fete num`ra la constituire 113 volume, [n anul 
1937 num`ra 260 de volume iar [n anul 1942 num`ra 342 volume.                      
C`r\ile erau aranjate separat pentru copii, s`teni, intelectuali. {ntre pro-
motorii acestei realiz`ri men\ion`m [nv`\`torii Ioana ]i }erban Popoac`. 
Activitatea lor [n aceast` direc\ie este mult mai vast`. Mai t@rziu li se vor 
aduce mul\umiri din partea Regiunii }colare Gala\i pentru [nfiin\area Bi-
bliotecii Jude\ene. Faptul este relatat cu ocazia inspec\iei pentru numirea 
ambilor cu gradul de [nv`\`tor superior, [n data de 30 aprilie 1946, sub 
semn`tura Inspectorului General }colar Stanciu Dobre.

Biblioteca }colii de b`ie\i num`ra la constituire 303 volume. Mai 
t@rziu, aceast` bibliotec` va deveni Biblioteca C`minului cultural "Ion 
Creang`". Bibliotecar, la acea dat` era [nv`\`torul Stan |iripa.

Pentru fiecare dintre biblioteci exista un registru unde erau consemna\i 
cititorii ]i un dulap [n care se p`strau c`r\ile.

Un mijloc deosebit de eficient [n educa\ia elevilor ]i al p`rin\ilor 
l-a constituit activitatea cultural-artistic`. Oferindu-le prin intermediul              
ac\iunilor [ntreprinse, clipe de destindere, r`spunz@nd unor preocup`ri 
de cunoa]tere a acestora [ntr-o form` accesibil`, [nv`\`torii ]i-au asi-
gurat angajarea total` a copiilor [n procesul instructiv-educativ c@t ]i 
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concursul p`rin\ilor.

Pe 18 decembrie 1921 Cercul Cultural Ceac@ru (Tufe]ti) []i                   
desf`]ura ]ez`toarea [n comuna Gropeni. Aceasta s-a desf`]urat dup` 
"o program` cu cuprins bogat ]i instructiv. Cuv@nt`rile au fost urm`rite 
cu interes. Recit`rile, corurile ]i piesele morale au fost c@t se poate de 
bine spuse ]i executate".

Dac` aceast` ]ez`toare a Cercului cultural Ceac@ru s-a desf`]urat 
la Gropeni, probabil ]i pentru a stimula ]i aici aceast` form` de activi-
tate, [n anii care au urmat, [nv`\`torii }colii Gropeni s-au [ntrecut pe ei     
[n]i]i. Multitudinea, varietatea ac\iunilor [ntreprinse, rezultatele ob\inute 
pot fi apreciate numai cu superlative. 

La [nceput s-au constituit corurile ]colare. Acestea erau duse, pe 
r@nd de c`tre [nv`\`tori, la biseric` unde d`deau r`spunsuri [n cadrul 
slujbelor \inute. {ncep s` fie abordate ]i alte genuri cultural-artistice: tea-
tru s`tesc, ]ez`tori, jocuri populare. Se organizau lunar ac\iuni ample. 
Localul de ]coal` nou construit avea prev`zut` [ntr-o sal` de clas` mai 
mare, ]i scen`. Serb`rile ]colare se constituiau [n momente artistice 

deosebite. Costumele na\ionale [n astfel de manifest`ri erau purtate cu 
m@ndrie ]i respect.

{n anul 1935, iulie 20 s-a [nfiin\at C`minul Cultural "Ion Creang`", o 
adev`rat` institu\ie de cultur` [n anii care au urmat. Era condus de un 
sfat constituit [n majoritate din [nv`\`torii celor dou` ]coli.

Cele dou` institu\ii conlucreaz` foarte str@ns, complement@ndu-se 
reciproc. {mpreun` au dezvoltat o mul\ime de ini\iative unele bucur@ndu-
se de atributul unicit`\ii.

Serbarea de sfârşit de an 
şcolar 1925 

Învăţătorii (de la stânga la 
dreapta) Bogoi Ion, Ţiripa 
Marin, Evdochia Lache, 
Grigorescu Ana, Grigorescu 
Alexandrina şi Theodor Lache. 

Pe rândul al doilea de jos în 
centru, eleva Olteanu Joiţa, 

viitoare învăţătoare a şcolii 
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}ez`torile devin o manifestare tradi\ional`. Programul acestora este 
foarte bogat. Iat` programul unei ]ez`tori desf`]urate [n data de 27 mar-
tie 1938 la Cercul Cultural de la }coala mixt` nr. 2:

ora 11 - Metodica limbii rom@ne (|iripa Niculina)
•	 Lecție	de	citire,	clasa	a	IV-a	(Țiripa	Niculina)
•	 Rolul	în	cooperație	al	înv`ățătorului	(Sgârcitu	Radu)
•	 Jocul	la	copii	(Aneta	Robescu)

ora 15 - }edin\` public`
•	 Sfaturi	pentru	creșterea	copilului	(Popoacă	Ioana)
•	 Serbare	 (coruri,	 recitări,	 teatru).	 Sub	 conducerea	domnului	 Șerban	 Popoacă	

președintele	Cercului.

Pentru [mbun`t`\irea activit`\ii de procurare a manualelor ]i rechizi-
telor ]colare, [n ambele ]coli se constituie cooperative ]colare. Acestea 
percepeau un comision foarte mic prin care se acopereau doar cheltu-
ielile de transport. De gestionarea acestora r`spundeau de obicei di-
rectorii celor dou` ]coli. La constituire, [n anul 1936, cooperativa }colii 
nr. 2 num`ra 238 de membri ([nv`\`tori ]i elevi) ]i avea un capital de 
1.874 de lei. Mai t@rziu, prin aceste cooperative ]colare se vor procura ]i 
medicamente, cheltuielile fiind suportate de Comitetul ]colar. Farmaciile               
]colare se constituiser` [n fiecare ]coal`, [n anul 1926 o atreia farmacie 
se va [nfiin\a la C`minul cultural chiar de la apari\ia acestuia. De aces-
tea se ocupau, la [nfiin\are, la }coala nr. 1 doamna Dragostina Belivac`; 
la  }coala nr. 2 doamna Ioana Popoac`, iar la C`minul cultural domnul 
Radu Belivac`. Asisten\a medical` nu se f`cea empiric, ini\ial cei numi\i 
mai sus au urmat cursuri sanitare. Medicamentele erau p`strate [n du-

Şezătoare 
la căminul 

cultural 
"Ion Creangă"
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lapuri speciale. Activitatea de asisten\` medical` este deosebit`. {n anul 
1937 s-au acordat medicamente de prim ajutor la 596 de s`teni.    
 {n martie 1939 C`minul cultural f`cea asisten\` medical` preven-
tiv` ]i de tonificare cu vin tonic a 12 elevi cu debilitate ]i anemie cauza-
te de paludism - boal` care b@ntuia [n fiecare an comuna ]i [mpotriva 
c`reia C`minul cultural "duce campanie".

O alt` ini\iativ` deosebit` a [nv`\`torilor, cu benefice r`sfr@ngeri asu-
pra procesului de [nv`\`m@nt, a constat [n [nfiin\area "}colii \`r`ne]ti". 
Aceasta a func\ionat [n cadrul c`minului cultural. Avea un corp didactic 
care sus\inea [n fa\a s`tenilor teme de agricultur`, economie, igien`, etc.

Cu prilejul inspec\iei speciale pentru acordarea gradului II, efectuat` 
pe 13 ianuarie 1939, doamnei Dragostina Belivac`, revizorul ]colar Ion  
}erban aprecia aceast` "}coal` \`r`neasc`" ca fiind unic` [n jude\.

{n cuprinsul proceselor verbale consemnate cu prilejul inspec\ii-
lor     ]colare, [n cursul celui de-al patrulea deceniu sunt numeroase 
consemn`ri laudative cu privire la activitatea cultural`, artistic`, educa-
tiv` desf`]urat` de [nv`\`tori [n afara ]colii. Pentru rezultatele ob\inute 
[n aceast` direc\ie, C`minul cultural este premiat [n anii 1937 ]i 1938 de 
c`tre "Funda\ia Cultural` Regal`".

Diploma, semnat` de M.S. Regele a stat mul\i ani la loc de cinste [n 
cancelaria }colii nr. 1.

Pe data de 19 martie 1939 a avut loc S`rb`toarea de predare a plu-
gului regal d`ruit de M.S. Regele Carol al II-lea, prin C`minul cultural "Ion 
Creang`" comuna Gropeni jude\ul Br`ila, locuitorului Puia Marin, mem-
bru activ la c`min. La aceast` s`rb`toare au asistat to\i [nv`\`torii satu-
lui, to\i func\ionarii, toate autorit`\ile locale, str`jerii, premilitarii, membrii 
c`minului cultural ]i un num`r de locuitori "cum n-a mai v`zut satul". 
"Marea ]i entuziasta manifestare cultural` se datore]te numai doamne-
lor ]i domnilor [nv`\`tori de la }coala nr. 1, membri activi la c`min... pen-
tru aceast` activitate ]i manifestare cultural` cu un succes   des`v@r]it 
[n via\a satului, pentru interesele superioare ale neamului rom@nesc, le 
aduc mul\umiri" - nota la aceea]i dat` subrevizorul ]colar Bogoi Ion.

Grija pentru s`n`tatea elevilor, pentru men\inerea poten\ialului fizic  
]i intelectual al acestora, se materializeaz` [ntr-o alt` ini\iativ` deosebit` 
a [nv`\`torilor. {n anul 1939, sub coordonarea unui comitet de asisten\`, 
se [nfiin\eaz` la ambele ]coli cantine pentru copii, ale c`ror familii aveau 
dificult`\i materiale. Acestora li se d`dea p@ine, zah`r, vin tonic sau, [n 
anii r`zboiului, li se servea chiar masa de pr@nz preg`tit` de elevele 
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cursului superior sub [ndrumarea [nv`\`toarelor care f`ceau de serviciu 
prin rota\ie. Acelea]i eleve preg`teau, sub aceea]i [ndrumare, conserve 
de zarzavat pentru iarn`, din gr`dinile ]colilor. {nv`\`torii contribuiau cu 
40-60 lei lunar. Se mai primeau ajutoare din sat.

Anii de r`zboi [i g`se]te pe elevii }colii Gropeni angaja\i [n marele 
efort pe care patria a trebuit s`-l fac`. Sub [ndrumarea [nv`\`torilor au 
fost colectate, confec\ionate ]i donate armatei: c`m`]i, flanele, ciorapi, 
indispensabili, m`nu]i. Tot pentru armat` s-a str@ns fier vechi. Sub con-
ducerea [nv`\`torului }erban Popoac`, elevii }colii nr. 2 str@ng 800 de 
lei, colind@nd pe la casele locuitorilor, [n anul 1939, banii sunt depu]i [n 
contul armatei.

Pentru asemenea ac\iuni, [nv`\`torii sunt recompensa\i [n mai multe 
r@nduri cu mul\umiri.

Remarcabil a fost ]i ajutorul dat de elevii ]colii, v`duvelor de r`zboi 
sau so\iilor celor mobiliza\i, [n efectuarea lucr`rilor agricole.

Note:

1. Activitatea Comitetelor de Construc\iune din Jude\ul Br`ila [n anii 1922-1923
Br`ila, Tipografia Rom@neasc` 1924
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Sf@r]itul celui de-al doilea r`zboi mondial, cu transform`rile profun-
de, de sistem, instaurate [n sud-estul ]i centrul Europei de c`tre Uniu-
nea Sovietic`, au marcat, evident, ]i [nv`\`m@ntul rom@nesc. Evolu\ia 
sa determinat` de dezvoltarea puternic` a for\elor de produc\ie a fost 
perturbat` de imixtiunile tot mai accentuate ale politicului ]i ideologicului 
[n procesul instructiv-educativ. Asupra acestora vom face referirile ne-
cesare pe parcursul lucr`rii acolo unde am considerat c` este cazul. De 
subliniat [ns`, de la bun [nceput, c` ]i slujitorii ]colii Gropeni au fost [n 
primul r@nd slujitori ai [nv`\`m@ntului, ]tiind s` realizeze peste "idealul 
educa\ional comunist", obiectivele clasice ale acestuia.

Noul regim politic instaurat se resimte de la bun [nceput [n                                
[nv`\`m@nt. Clasele sunt pavoazate cu lozinci cu con\inut progresist, 
cu portrete ]i col\uri ARLUS. {n con\inutul multor lec\ii este prezentat` 
experien\a "[naintat`" din Uniunea Sovietic`. Frecvent, con\inutul educa-
tiv este realizat prin manifest`ri consacrate personalit`\ilor ]i evenimen-
telor inspirate de la r`s`rit. Cadrele didactice sunt antrenate [n realizarea 
obiectivelor noii revolu\ii sociale. P@n` ]i sistemul de notare pentru o pe-
rioad` scurt` de timp, 1950-1955, este preluat din pedagogia sovietic`. 
Tradi\ionalismul pedagogiei noastre c@t ]i rigiditatea [n evaluare a noului 
sistem au condus la revenirea la sistemul de notare cu note de la 1 la 10.

Greut`\ile tranzi\iei spre noul sistem politico-economic sunt ampli-
ficate de seceta puternic` a anilor 1946-1947. Ca urmare, }coala ele-
mentar` nr. 1 func\ioneaz` doar cu clasele I-IV, iar }coala elementar` 
nr. 2, pe l@ng` clasele I-IV mai func\ioneaz` doar cu c@te o clas` a 
V-a ]i a VI-a [n anii ]colari 1948-1949 ]i 1949-1950. Preocup`rile pen-
tru redresarea situa\iei sunt [ns` evidente. Sunt reorganizate [n cadrul 
celor dou` ]coli, farmacia, biblioteca ]i cooperativa ]colar` (aceasta 
avea la 19 martie 1949 un capital social de 2.020 lei ]i reunea 87 socie-
tari). Pentru a compensa neajunsurile pricinuite de secet`, elevilor li se                          
serve]te masa de pr@nz la cantina ]colii. Pentru cuprinderea ]i a copiilor 
din satul Gropenii Noi - sat [nfiin\at [n anul 1921, [n urma reformei agra-
re, prin [mpropriet`rirea unor tineri [nsur`\ei din sat - [n anul 1949-1950 
se [nfiin\eaz` }coala elementar` nr. 3 cu un post de [nv`\`tor ce urma 
s`-   ]i desf`]oare activitatea [n condi\ii simultane. P@n` [n vara anului 

Capitolul  IV
Identitatea școlii
Dezvoltarea sa în perioada anilor 1945-2011
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1953  ]coala a func\ionat [ntr-un spa\iu [nchiriat, [n anul men\ionat con-
struindu-se cu sprijinul Sfatului Popular un local de ]coal` cu o clas`, 
cancelarie ]i o camer` pentru [nv`\`tor.

Principala problem` cu care se confrunt` [nv`\`m@ntul [n perioa-
da anilor 1946-1955 o constituie frecven\a slab` a elevilor la cursuri ]i      
ne]colarizarea unui num`r [nsemnat de elevi. Gravitatea situa\iei este 
corect perceput` ]i prin m`suri sus\inute ale cadrelor didactice este re-
dresat`. Pentru aceasta au fost [ntreprinse numeroase vizite la domiciliul 
elevilor, [ndeosebi la cel al elevilor problem`. {n cadrul multor reuniuni 
(]ez`tori, lectorate cu p`rin\ii) erau abordate de c`tre cadrele didactice 
(principalii moderatori ai acestora), pe l@ng` temele cu con\inut politico-
ideologic ]i problemele legate de necesitatea instruirii elevilor. Treptat 
num`rul elevilor ]colariza\i cre]te, spa\iul de ]colarizare devenind insu-
ficient. Ca urmare, [ncep@nd cu anul ]colar 1949-1950 sunt [nchiriate 
diferite spa\ii din sat ce au fost amenajate ca s`li de clas`. {n anul ]colar 
1962-1963, erau [nchiriate cinci s`li, dou` la salonul de nun\i "Roadevin", 
dou` la salonul de nun\i "Stan Sg@rcitu" ]i una [n casa care a apar\inut 
lui Tomescu Ni\` - expropriat.

Dup` o perioad` de tranzi\ie, treptat se prefigureaz` o nou` relansa-
re economic`. Dezvoltarea extensiv` a for\elor de produc\ie din indus-
trie, principalul sector economic, ridic` [n mod acut necesitatea instruirii 
c@t mai grabnice a for\ei de munc` active, ne]tiutoare de carte la acea 
dat`. {n raionul Br`ila se aprecia num`rul analfabe\ilor la 40.000-50.000. 
}i dezvoltarea agriculturii, mai ales [n urma desfiin\`rii propriet`\ii priva-
te, impunea un program urgent de instruire a for\ei de munc`. Acestea 
sunt considerentele pentru care Legea pentru reforma [nv`\`m@ntului, 
adoptat` la 3 august 1948, prevedea lichidarea ne]tiin\ei de carte ca "o 
problem` de stat". Planul de dezvoltare economico-social` a \`rii pe anii 
1950-1955 prevedea, de asemenea, lichidarea analfabetismului pentru 
popula\ia sub 50 de ani.

Ac\iuni de instruire a adul\ilor au mai avut loc ]i [ntre anii 1925-1930 
dar alfabetizarea ne]tiutorilor de carte, desf`]urat` [ntre anii 1947-1948 
]i 1954-1955 este de o amploare deosebit`. Cursurile sunt structurate pe 
durata a doi ani ]colari (ciclul I ]i II de [nv`\`m@nt). La sf@r]itul fiec`rui 
ciclu, cursan\ii sus\ineau un examen de absolvire.

Dup` un [nceput deplorabil - [n anul ]colar 1947-1948 s-a realizat 
doar o frecven\` de 6% la ciclul I ]i 20% la ciclul II -prin consecven\a in-
spectorilor ]colari cursurile intr` pe f`ga]ul dorit. {n perioada anilor ]co-
lari 1948-1949 ]i 1954-1955 a urmat cursurile de alfabetizare un num`r 



34

[nsemnat de cursan\i. Prezent`m mai jos, situa\ia statistic`:

{nscris

Anul ]colar Ciclul I Ciclul II Total
1948-1949 181 32 213

1949-1950 112 139 251

1950-1951 85 111 196

      1951-1952 69 80 149

1952-1953 172 86 258

1953-1954 40 45 85

1954-1955 (recru\i) 6 10 16

Total 665 503 1168
 Pentru a asigura parcurgerea materiei se organizeaz`  dou`, trei       
]edin\e s`pt`m@nal pe parcursul a c@te dou` ore. {ntregul sat era secto-
rizat, fiecare sector fiind repartizat unui [nv`\`tor.Acesta r`spundea ]i de 
frecven\a cursan\ilor. {n situa\ia c@nd, din motive obiective, unii cursan\i 
lipseau se mergea la domiciliul acestora unde li se asigura transmiterea 
cuno]tin\elor. Pentru [mbun`t`\irea cuprinderii tuturor ne]tiutorilor de 
carte la cursurile de alfabetizare, cu prilejul recens`m@ntului popula\iei 
organizat la 23 septembrie 1951 s-au recenzat ]i analfabe\ii. Pentru a se 
preveni posibilele declara\ii eronate se proceda la o scurt` examinare a 
fiec`rei persoane, prilej cu care se proceda imediat la [nscrierea [n unul 
din cele dou` cicluri de [nv`\`m@nt, [n func\ie de rezultatele ob\inute.

Principalii realizatori ai acestei ac\iuni au fost [nv`\`torii dar trebuie 
s` men\ion`m ]i sprijinul organelor locale de stat ]i de partid.

Volumul de cuno]tin\e transmis elevilor devine tot mai [nsemnat. De-
vine necesar`, astfel, specializarea cadrelor didactice pe discipline de 
[nv`\`m@nt. Reorganizarea este marcat` de legea adoptat` la 3 august 
1948. {ncep@nd cu anul 1948-1949 elevii claselor V-VII []i desf`]oar` 
activitatea de instruire sub [ndrumarea profesorilor. Ca urmare a lipsei 
de cadre tot [nv`\`torii au asigurat desf`]urarea procesului de [nv`\`m@
nt [n anul ]colar 1948-1949, dup` cum urmeaz`:
•	 Oprescu Eugenia a predat matematica.

•	 Cojocaru Constan\a a predat matematic`, istorie, constitu\ie, educa\ie fizic`.

•	 C@rlan Maria a predat fizic`, chimia, desenul, ]tiin\ele naturale.

•	 Popescu Elena a predat limba rom@n`, muzica.

•	 Pali Alexandrina a predat limba rus`.

{n anii urm`tori, din acelea]i motive, [nv`\`torii au continuat s` su-
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plineasc` profesorii. Am putea men\iona [nv`\`torii Stratan Constantin 
(istorie, geografie), Stratan Paraschiva (limba rom@n`), Gutaga Maca-
rie (matematic`), D`sc`li\` Lidia (limba rus`), Tig`u Vasile (]tiin\e na-
turale). Mul\i dintre ace]tia au urmat ulterior, la cursuri f`r` frecven\`,      
[nv`\`m@ntul superior, sfin\ind locurile pe unde au trecut.

Pentru buna desf`]urare a procesului de [nv`\`m@nt, fiecare [nv`\`tor 
[]i [ntocmea un plan de munc` anual pe clasa pe care o conducea sau 
obiectul pe care-l preda, \in@nd seama de structura anului ]colar, pla-
nul de [nv`\`m@nt, programa ]i manualul ]colar. Din planul anual se 
[ntocmeau planurile pe fiecare p`trat (anul ]colar era structurat pe patru 
perioade, dup` cum urmeaz`: p`trarul I - 15 septembrie-30 octombrie; 
p`trarul al II-lea - 1 noiembrie-22 decembrie; p`trarul al III-lea - 1 ianua-
rie-22 martie ]i p`trarul al IV-lea - 22 martie-31 mai.

Planul de munc` pe p`trar cuprindea: num`rul de ore, capitolul, 
subcapitolul, lec\iile, materialul didactic, temele, lucr`rile practice, vizite, 
excursii, repetarea cuno]tin\elor pe teme, c`r\ile, materialul studiat de 
[nv`\`tor pentru [mbog`\irea cuno]tin\elor.

La sf@r]itul p`trarului [nv`\`torul sau profesorul [ntocmea obser-
va\iile asupra felului [n care au fost [ndeplinite fiecare punct din plan. 
Constat`rile respective erau notate [n caietul de planuri de lec\ie ce ur-
mau a fi folosite [n analiza muncii [n cadrul consiliilor profesorale ]i [n 
raportul anual de activitate.

Clasele V-VII erau conduse de c`tre un diriginte. Planul de munc` al 
acestuia cuprindea: organizarea clasei, organizarea ]i con\inutul orelor 
educative, ajutorarea celor r`ma]i [n urm` la [nv`\`tur`, activitatea ex-
tra]colar`, leg`tura cu organiza\ia de pionieri ]i de U.T.M., coordonarea 
muncii profesorilor [n scopul evit`rii supra[nc`rc`rii elevilor, organizarea 
muncii cu p`rin\ii, ]edin\ele, vizitele la domiciliu.

Iau na]tere cercurile pedagogice organizate pe sec\iile: literar`,             
]tiin\ific`, limba rus` ]i, [ncep@nd cu 1 martie 1955, educa\ie fizic`. Fie-
care cadru didactic era [nscris la o sec\ie. }coala Gropeni era arondat` 
la centrul Silistraru. }edin\ele de cerc se desf`]urau pe baza unei tema-
tici ]i la date prestabilite care nu suportau modific`ri.

{ncep deci, s` fie prefigurate principiile de organizare ]i func\iona-
re ale unui [nv`\`m@nt modern, multe dintre acestea p`str@ndu-]i p@n` 
ast`zi viabilitatea.

{n anul ]colar 1965-1966 se practicau interasisten\ele pe baza 
unui grafic stabilit [n cadrul comisiilor metodice. Existau o comisie a 
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[nv`\`torilor, una ]tiin\ific`, una umanist` ]i una a dirigin\ilor; cu  ex-
cep\ia primei comisii, celelalte reuneau profesorii [n func\ie de disciplina 
predat`. Fiecare comisie []i desf`]ura activitatea pe baza planurilor de 
munc` trimestriale. Aten\ie deosebit` era acordat` leg`turilor cu familia, 
consilierii pedagogice a acestora prin intermediul ]edin\elor ]i lectora-
telor cu p`rin\ii. Fiecare clas` avea un comitet al p`rin\ilor care avea o 
palet` larg` de responsabilit`\i. La nivelul ]colii exista, de asemenea, un 
comitet al p`rin\ilor pe ]coal`.

}coala Gropeni cunoa]te acum, poate cea mai fast` perioad` a 
dezvolt`rii sale. Exist` un interes sporit pentru ]coal` din partea tuturor 
organiza\iilor ]i organelor locale de partid ]i de stat. Exist` un interes 
deosebit pentru [nv`\`tur` din partea p`rin\ilor ]i al elevilor. A]a cum 
m`rturise]te domnul Cristian Gheorghe, profesorii sim\eau c` p`rin\ii 
sunt suflete]te [n jurul ]colii, dar ]i ei au ]tiut s` fie [n mijlocul p`rin\ilor, 
[n mijlocul tuturor problemelor satului.

Un nou local de ]coal`, modern, cu ]apte s`li de clas` ]i dou` labo-
ratoare este dat [n folosin\` [ncep@nd cu anul ]colar 1963 - 1964, rezolv@
ndu-se pentru totdeauna problema spa\iului de ]colarizare. La    con-
struc\ia ]colii mul\i p`rin\i ]i-au adus contribu\ia prin munc` voluntar`.

{n acela]i an, cele dou` laboratoare (biologie ]i fizic`-chimie) sunt 
dotate dup` standarde moderne, la nivelul celor mai bine utilate labora-
toare ]colare din jude\. Munca asidu` a profesorilor [mbog`\e]te ]i mai 
mult zestrea didactic` a ]colii. 

Profesorul Samsonic Anton [mp`iaz` foarte multe animale de spe-
cii diferite. Aparatura [ntreag` din laboratorul de fizic`-chimie este mo-

 Clasa a IV-a A. 
Anul şcolar 1960 - 1961, 

învăţător Ţiripa Marin 
Rândul al II-lea de jos (de la stânga la 
dreapta): Piroşcă Stănuţa, educatoare, 
(a treia), Frusina Roşca, profesor de 

geografie (a doua), 
Ţiripa Miţa, contabil, (a patra), 

Eugenia Brăgău, profesor, (a cincea), 
Petrica Brăgău, profesor, (a şasea) 

Rândul al treilea de jos, de la stânga la 
dreapta: Costel Dinu, medic veterinar, (al 
patrulea), Titi Crăciun, ofţer, (al şaselea) 

şi Ivancea Cârlan, medic veterinar 
(al şaptelea) 
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nitorizat` de la pupitrul profesorului. Aceasta prin contribu\ia profeso-
rilor Samsonic Anton, Stanciu Ionel, Trufa]u Aurel, Gibescu Octavian.                       

Lec\iile desf`]urate [n laboratoare 
aveau un con\inut ]tiin\ific remar-
cabil, activitatea instructiv-educa-
tiv` c`p`t@nd valen\e deosebite. Ca 
urmare, Inspectoratul ]colar orga-
nizeaz` [n anul ]colar 1965-1966, 
la Gropeni, pe tema "Cea mai fru-
moas` ]i mai gospod`rit` ]coal`", 
un schimb de experien\` cu to\i di-
rectorii de ]coli din jude\.

{ntre anii 1970-1975 ]i la Gro-
peni, ca o form` de desf`]urare a 

procesului didactic, se desf`]urau cu succes lec\iile difuzate prin inter-
mediul televiziunii.

 La inaugurarea localului nou. 
Alături de cei numiţi anterior, părinţi, locuitori ai 

comunei care au ajutat la ridicarea şcolii

Schimbul 
de experienţă  

"Cea mai frumoasă 
şi mai gospodărită 

şcoală", 
mai 1966

  

Modernul 
local construit 

prin 
contribuţia 
locuitorilor 

în anul 1963 
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Apostoli ai şcolii:

 

{n anii urm`tori }coala Gropeni devine ]coal`-pilot pentru toate           
]colile din zon`, fiind ]i una dintre cele mai puternice din jude\, dup` 
cum afirm` profesorul Trufa]u Aurel, fost profesor al ]colii, [n prezent 
inspector ]colar, argument@nd aceasta prin num`rul mare de reu]ite 
la examenele de admitere la licee ]i ]coli profesionale din acea vreme                    

Profesorul Cristian Gheorghe
 

Director al Şcolii Gropeni între anii 1961-1976. 
Absolvent al Şcolii Normale Galaţi în anul 1952 şi al 
Facultăţii de filozofie a Universităţii Bucureşti, cursuri 
fără frecvenţă în anul 1973. A mai deţinut funcţia de 
director al Şcolii Generale nr. 21 Brăila şi a Grupului 
Şcolar Radio-TV. 

Învăţătoare Velescu Marilena

Absolventă a Şcolii Normale Brăila, în anul 1943, 
şefă de promoţie. A funcţionat la Şcoala Gropeni 
între anii 1946-1970, apoi, până în anul 1979- când 
s-a pensionat a fost învăţătoare metodistă a Liceului 
Pedagogic Brăila, ajutând generaţii de viitori învăţători 
să deprindă tainele şi dragostea meseriei. Deşi 
născută la Călieni(Vrancea), mereu s-a lăudat a fi 
“gropeneancă”  
 

Inaugurarea localului nou de şcoală, 
septembrie 1963. 

În fotografie: 
Ţurcanu Alexandru - secretar al 
Consiliului Popular Judeţean; 

Cristian Gheorghe - directorul şcolii; 
Corleancă Teodor - secretar al Consiliului 

Popular comunal; 
Velescu Marilena - director adjunct. 
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]i prin num`rul mare de fo]ti elevi ai ]colii absolven\i ai [nv`\`m@ntului 
superior, n`scu\i [n deceniul al ]aselea. 

Amintirile acestora din urm` despre profesorii ]i [nv`\`torii care i-au 
[ndrumat, sunt pline de superlative, recuno]tin\` ]i respect.

Rezultate bune sunt ob\inute ]i [n anii urm`tori. {n aprilie 1979 cercul 
pedagogic al [nv`\`torilor este organizat la Gropeni.

Generalizarea [nv`\`m@ntului de 8 ani, [ncep@nd cu anul ]colar 
1963-1964 a g`sit la Gropeni un corp profesoral foarte bine preg`tit pro-
fesional, receptiv la nou ]i dornic de a pune temeinic bazele unui sistem 
de cuno]tin\e [n preg`tirea tinerei genera\ii.

 Ne[ntrecu\i au fost [nv`\`torii ]i profesorii ]colii nu numai [n munca 
la clas` ci ]i [n [ntrecerile cultural-artistice organizate at@t cu copiii c@t 
]i cu adul\ii din sat. Dup` cum []i aminte]te profesorul Trufa]u Aurel, [n 
[ntreaga regiune Gala\i doar cei din N`ruja (Vrancea) mai reu]eau s` 
fac` concuren\` gropenenilor. Existau forma\ii artistice pe genera\ii de 
jocuri populare, teatru, grupuri vocale, brig`zi, cor (numai la elevi). For-
ma\iile de adul\i aveau cuprinse ]i cadre didactice. Toate erau sus\inute 

Absolvenţii claselor 
a VIII-a, 

promoţia 1968

Absolvenţii claselor 
a VIII - a, 

promoţia 1969 
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de [nv`\`torii ]i profesorii ]colii. Erau organizate foarte multe concursuri 
sub genericul "Dialog pe-aceea]i scen`" [ntre ]coli ]i comune.

{n cadrul ]colii activitatea artistic` ]i cultural` era deosebit`. Exis-
tau forma\ii artistice pe clase, pe genurile artistice amintite. "Dialogul 
pe-aceea]i scen`" se organiza p@n` la nivelul claselor. Programele cul-
tural-artistice prezentate lunar pe scena C`minului cultural atr`geau 
un num`r mare de s`teni la vizionare. Valoarea lor a fost confirmat` ]i 
prin      apari\iile la televiziune, prin numeroasele diplome ob\inute, prin 
particip`ri la manifest`ri interna\ionale. {n anul 1972, forma\ia de jocuri 
populare a C`minului cultural particip` la un festival folcloric [n Bulgaria, 
iar un an mai t@rziu [n Belgia. Din forma\ie f`ceau parte ]i [nv`\`toarea 
Corleanc` Maria ]i, la acea dat`, eleva Liceului Pedagogic Br`ila, Tihan 
Veta. Director al C`minului cultural era profesorul Stanciu Ionel, ast`zi 
director al }colii generale nr. 13 din Br`ila. 

Dup` absolvirea Liceului Pedagogic, [nv`\`toarea Gheorghe (Tihan) 
Veta a func\ionat p@n` [n anul 1990 ca [nv`\`toare a ]colii, ajut@nd toate 
genera\iile de copii s` cunoasc`, s` [nve\e ]i s` iubeasc` farmecul jo-
curilor populare. 

{n anul 1990 s-a transferat la }coala general` nr. 19 Br`ila dar dra-
gostea de a transmite frumuse\ile c@ntecului ]i jocului popular a deter-
minat-o s` revin` la Gropeni [n anul 1997 ]i s`-]i continue activitatea. 
Drept urmare elevii ]colii au realizat o mul\ime de activit`\i deosebite.

{n octombrie 2000 particip` la “S`rb`toarea C@ntecului ]i Jocului 
Horincean” la Cavadine]ti - Gala\i ]i ob\ine “Premiul pentru calitatea re-
pertoriului”.

{n august 2001 particip` la “Festivalul interna\ional de folclor pentru 
copii ]i tineret” Pe]ti]orul de Aur -Tulcea ]i ob\ine o men\iune pentru 
“valorificarea folclorului local”.

{n anii 1999, 2000 ]i 2001 elevii ]colii, [mpreun` cu forma\ia C`minului 
cultural, sunt invita\i la Episcopia Dun`rii de Jos de c`tre episcopul P.S. 
Casian, pentru a participa cu colinde la slujba de Ajunul Cr`ciunului. Mai 
mult, [n anul 1999, la Radio Gala\i se realizeaz` [n direct o emisiune mo-
derat` de P.S. Casian ]i pres`rat` cu colinde ale gropenenilor.

Pe 16 decembrie 2001 zece elevi ai ]colii particip` la spectacolul 
cu public “La toat` casa-i lumin`: organizat la Sala Radiodifuziunii la 
Bucure]ti. Chiar dac` au c@ntat al`turi de personalit`\i deosebite ale              
c@ntecului popular, elevii ]colii au [nc@ntat la fel de mult publicul prin in-
terpretare ]i prin autenticitatea colindelor prezentate. Spectacolul a fost 
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[nregistrat ]i transmis [n zilele urm`toare la Radio Rom@nia ]i TV Rom@
nia - programul 1.

Acelea]i aprecieri putem face ]i cu privire la alte laturi ale      acti-
vit`\ii extra]colare a cadrelor didactice din acea perioad`. Cu aceea]i 
probitate profesional` au r`spuns [n realizarea tuturor comandamentelor 
sociale ale timpului: cooperativizarea agriculturii, sus\inerea multor teme 
[n cadrul [nv`\`m@ntului agrozootehnic ]i a [nv`\`m@ntului politico-ideo-
logic, sus\inerea unor activit`\i de propagand` ]tiin\ific` etc. 

Culturalizarea satului a avut loc [n adev`ratul sens al cuv@ntului. {ntre 

anii 1960-1970 la }coal` exista un registru [n care erau consemnate 
toate activit`\ile ]i ac\iunile extra]colare ]i extraclas` ale fiec`rui cadru 
didactic. Acestea [nsumau, a]a cum reiese ]i din fotocopia prezentat`, 
peste 50 de ore pe lun`.

Un mijloc deosebit de important [n munca de educa\ie a elevilor l-a 
constituit organiza\ia de pionieri. Constituit` ]i la Gropeni [nc` din anul 
1949, organiza\ia de pionieri prin formele sale specifice de activitate,       
]i-a adus un aport considerabil la realizarea laturii formative - ]i nu nu-
mai - a [nv`\`m@ntului.

{n organiza\ia de pionieri erau primi\i elevii care aveau [mplinit`           
v@rsta de 9 ani ]i ob\ineau rezultate deosebite la [nv`\`tur` ]i disciplin`. 
A deveni pionier era o dorin\` a fiec`rui elev ceea ce constituia un puter-
nic suport al motiva\iei ]colare.

Pionierii din fiecare clas` constituiau un deta]ament organizat pe 
mai multe grupe. Fiecare dintre acestea aveau un comandant ales din            
r@ndul pionierilor ]i erau [ndruma\i de comandantul instructor - [nv`\`torul 
sau dirigintele clasei. La nivelul ]colii, din deta]amente era constituit` 
unitatea de pionieri. Aceasta era condus` la r@ndul s`u de un coman-
dament pionieresc coordonat de un comandant instructor de unitate ([n 
aceast` calitate de\in@nd ]i func\ia de director adjunct al ]colii). 

1972- Formaţia de jocuri populare a 
Căminului Cultural. 

A doua din dreapta: învăţătoarea 
Corleancă Maria. 

A doua din stânga: învăţătoarea 
Gheorghe Veta. 

Primul din dreapta: profesorul 
Gibescu Octavian.
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Activitatea cultural-educativă şi politică desfăşurată pe parcursul unei luni ( Înv. Cristian Constanţa)
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At@t deta]amentele c@t ]i unitatea de pionieri []i desf`]urau activi-
tatea pe baza unor programe anuale de activitate din care erau extrase 
programele trimestriale. {n cuprinsul acestora erau abordate probleme 
de educa\ie patriotic`, etic`, estetic`, rutier`, sanitar`, prin ]i pentru 
munc`, dar ]i politico-ideologic`.

La primirea [n organiza\ia de pionieri era rostit ]i semnat un "Anga-
jament pionieresc". Unele activit`\i se desf`]urau cu ceremonial pionie-
resc, prilej cu care era purtat` uniforma pioniereasc`.

Organiza\ia pioniereasc` se voia a oferi un model de via\` pentru cei 
ce se instruiau pe b`ncile ]colii.

Erau organizate, prin intermediul organiza\iei amintite, de regul` [n 
perioada vacan\elor, excursii ]i tabere ]colare. Parte din pre\ul aces-
tora era suportat de organiza\ie, [n func\ie de veniturile cumulate ale        
p`rin\ilor, [n unele situa\ii asigur@ndu-se chiar gratuitatea.

{ntre evenimentele deosebite, cu o puternic` impresie asupra pio-
nierilor se cuvine s` subliniem [nt@lnirea acestora cu primul cosmonaut 
rom@n, maior inginer Dumitru Prunariu. Vizita acestuia la Gropeni a avut 
loc pe 12 mai 1987. Cu acest prilej a consemnat [n "Cartea de onoare" a 
unit`\ii: "Cu mul\umiri deosebite pentru cinstea de a primi titlul de "Pio-
nier de onoare" al unit`\ii din cadrul }colii din Gropeni ]i pentru interesul 
cu care au fost ascultate relat`rile referitoare la activit`\ile spa\iale ]i 
prezente".

Ca o confirmare a rezultatelor frumoase ob\inute ]i [n aceast`    di-
rec\ie, Consiliul Jude\ean al Organiza\iei Pionierilor organizeaz` la Gro-
peni, [n data de 16 mai 1988, un schimb de experien\` pe tema formelor 
]i metodelor folosite de Consiliul ]i Comandamentul de pionieri [n sti-
mularea activit`\ii la [nv`\`tur`. Cu acest prilej, pre]edintele Consiliului 
Jude\ean al Organiza\iei Pionierilor, profesor Ion Lucia, nota [n "Cartea 
de onoare": "Mul\umiri gazdelor pentru buna organizare ]i desf`]urare 
a celor dou` activit`\i ]i adres`m calde felicit`ri [ntregului colectiv de 
cadre didactice".          

Prin generalizarea [nv`\`m@ntului de 8 ani, s-a creat posibilitatea ca 
elevii din ultimul an ]colar s` devin` membri ai organiza\iei de tineret, or-
ganiza\ie care [n perioada de [nceput, a [ntrunit acelea]i valen\e forma-
tive asemeni organiza\iei de pionieri. {ncep@nd cu anul ]colar 1969-1970 
organiza\ia de tineret reune]te ]i mai mul\i membri prin generalizarea 
primei trepte de liceu, clasele a IX-a ]i a X-a. Activitatea era coordonat` 
de un cadru didactic, diriginte la una din aceste clase ]i, [n aceast` cali-
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tate [ndeplinea func\ia de director adjunct cu munca educativ`. 

Procesul instructiv-educativ la [nceputul celui de-al IX-lea deceniu se 
desf`]ura [ntre coordonatele configurate anterior.

{ntreaga activitate avea la baz` un plan general de munc` structurat 
pe dou` capitole: obiective ]i sarcini ]i m`suri concrete pentru [ndepli-
nirea obiectivelor propuse. Sarcinile ]i m`surile erau direc\ionate pe 11 
subcapitole: asigurarea bazei tehnico-materiale, perfec\ionarea ]i apli-
carea metodelor moderne ]i eficace pentru [mbun`t`\irea procesului in-
structiv-educativ, ob\inerea celor mai bune rezultate [n preg`tirea elevi-
lor pentru munc` ]i via\`, orientarea ]colar` ]i profesional` [n raport cu 
cerin\ele societ`\ii, cu cerin\ele jude\ului, activit`\ile din cadrul lec\iilor de 
dirigen\ie, sprijinul acordat de cadrele didactice organiza\iilor de pionieri 
]i de U.T.C., activitatea metodic` [n cadrul bibliotecii,   activit`\ile cultu-
ral-artistice ]i sportive, activitatea de control ]i [ndrumare, activitatea 
gospod`reasc`.

Din acest plan general de munc`, decurgeau planurile trimestriale. 
Planurile de munc` erau dezb`tute ]i adoptate [n consiliile profesorale 
din lunile de [nceput ale trimestrelor ]colare. De regul`, consiliile pro-
fesorale se [ntruneau lunar c@nd luau [n dezbatere probleme legate de 
procesul de [nv`\`m@nt stabilite prin planurile de munc`. Planurile de 
munc` erau adoptate pe baza analizei etapei anterioare, a rezultatelor 
ob\inute, c@t ]i pe baza orient`rilor ]i sarcinilor primite de la organele ]i 
organiza\iile de partid ]i de la Inspectoratul ]colar.

Pentru rezolvarea problemelor curente [n cadrul consiliului profesoral 
din luna septembrie, era ales un birou executiv a c`rui componen\` era 
stabilit` pe baza unor criterii riguroase. 

Un nou colectiv de cadre didactice, printr-o preocupare asidu` pen-
tru perfec\ionarea procesului de [nv`\`m@nt, [ncepe s` se afirme ]i face 
renume }colii Gropeni. La concursurile jude\ene pe cercuri aplicative se 
ob\in rezultate frumoase. Deosebite sunt rezultatele ob\inute [n cadrul 
Festivalului Na\ional "C@ntarea Rom@niei" at@t cu forma\iile de pionieri 
]i U.T.C., c@t ]i cu forma\iile din care f`ceau parte ]i cadrele didactice. 
Foarte mul\i [nv`\`tori ]i profesori, [n aceast` perioad` []i sus\in ]i pro-
moveaz` gradele didactice - a se vedea anexa respectiv`. Sunt realizate 
sub semn`tura multora lucr`ri metodico-]tiin\ifice. Urmare a rezultate-
lor ob\inute ]i recunoscute, Inspectoratul ]colar a organizat un schimb 
de experien\` cu to\i directorii de ]coli din jude\ [n mai 1985. Tematica 
acestui schimb de experien\` a constituit-o proiectarea, organizarea ]i  
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desf`]urarea lec\iilor.

Rezultatele ob\inute sunt cu at@t mai meritorii cu c@t [ntregul       
[nv`\`m@nt rom@nesc se confrunt` cu o serie de factori perturbatori.

{ncep@nd cu anul ]colar 1975-1976 este cobor@t` v@rsta de ]colari-
zare pentru clasa I la 6 ani, neglij@ndu-se astfel volumul de cuno]tin\e 
pe care copilul [l mai putea realiza, ca experien\` de via\` [n cel de-al 

7-lea an, aceasta av@nd urm`ri asupra ritmului de dezvoltare psihologic` 
]i intelectual`.

Organiza\iile de pionieri ]i de U.T.C. devin "organiza\ii de mas`". Ca-
litatea este neglijat` [n favoarea cantit`\ii, pierz@ndu-se mult din      va-
len\ele educative. Accentul este deplasat spre ac\iunile de realizare a 
angajamentelor la "munc` patriotic`" - ac\iuni [n esen\` foarte valoroase, 
compromise [ns` prin sarcinile de plan exagerate.

"De mas`" devine ]i [nv`\`m@ntul. {n virtutea acestui concept este 
vizat` lichidarea repeten\iei. Exager`rile manifestate au condus ]i [n 
aceast` direc\ie la formalism.

}coala este antrenat` tot mai mult [n efortul de oprire a declinu-
lui economic al \`rii (declin devenit evident [ncep@nd cu anii 1980) dar 
nu prin cre]terea exigen\elor fa\` de nivelul de preg`tire al tinerei ge-
nera\ii - cum ar fi fost firesc - ci prin antrenarea acesteia [n activit`\i 
economice, [nc`lc@ndu-se norme, principii pedagogice ]i chiar de drept                       
interna\ional. 

Orele de practic` agricol` efectuate comasat p@n` [n anul 1975 []i  
pierd, de asemenea, din valoarea formativ` ]i informativ` prin exagera-

 

Clasa a IV-a A, 
anul şcolar 1988-1989, 

învăţătoare Steluţa Pintilescu 
Rândul de sus, de la stânga 
ladreapta: Nicoleta Lascu, licenţiată 
în chimie, a doua; Lidia Zainea, 
licenţiată în drept, a treia; Florentina 
Gurgu, absolventă colegiu 
pedagogic, a patra; Monica Done, 
licenţiată în filologie, a şaptea; 
Laurenţiu Lambrinoc, licenţiat în 

matematică, al optulea 
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rea num`rului de ore pe zi - peste 6 ore ]i chiar 8 ore - c@t ]i a num`rului 
de zile pe an ]colar. Au fost ani ]colari c@nd cursurile au [nceput [n cur-
sul lunii noiembrie, iar [n cursul trimestrului III elevii erau iar`]i solicita\i 
la realizarea unor munci agricole.

{ncep@nd cu anul ]colar 1975-1976 nu mai putem consemna nici o 
dotare deosebit` de material didactic sau mobilier ]colar. În anul 1990 
dou` s`li de clas` erau mobilate cu b`nci de peste 30 de ani. Situa\ia 
s-a ameliorat ca urmare a unui ajutor substan\ial primit, în anul 1992, din 
partea ora]ului Les Ulisse   din Fran\a [n cadrul ac\iunii vest-europene 
"Sate rom@ne]ti". Au fost donate b`nci ]colare pentru 5 s`li de clas`.

Toate acestea nu puteau dec@t s` se r`sfr@ng` negativ asupra pro-
cesului de [nv`\`m@nt, unele consecin\e resim\indu-se ]i [n prezent.

Un alt fenomen cu repercursiuni negative asupra desf`]ur`rii proce-
sului de [nv`\`m@nt l-a constituit navetismul. Foarte multe cadre didac-
tice ce au func\ionat la Gropeni []i aveau domiciliul stabil [n Br`ila. Ca 
urmare a diferen\elor dintre sat ]i ora], imediat ce condi\iile au permis, 
profesorii ]i [nv`\`torii au [nceput s` fac` zilnic naveta la locul de munc`. 
Aceasta a [nceput s` se fac` din anul 1968, primul navetist fiind - dup` 
afirma\iile profesorului Cristian Gheorghe - profesorul Samsonic Anton.

Programul orelor de curs a fost respectat cu rigurozitate chiar ]i [n 
anii c@nd condi\iile de navet` erau foarte anevoioase. Au avut de suferit 
[ns` calitatea ]i num`rul ac\iunilor ]i activit`\ilor extra]colare ]i extra-
clas` - ]i acestea devenind "ac\iuni raportate". 

Nerezolvarea navetismului ]i-a ar`tat puternic consecin\ele dup` 
evenimentele din decembrie 1989. Prin mic]orarea normelor didactice ]i 
prin deblocarea posturilor din ora], [n vara anului 1990 din cele 24 cadre 
didactice ce func\ionau la Gropeni, 18 s-au transferat [n ora]. 

În anii care au urmat, în perioada 1990-2010, la Gropeni au funcționat 
145 de cadre didactice. Dintre acestea 56 au fost necalificate, 78 au 
funcționat un singur an școlar și doar 8 au funcționat continuu.  Nu este 
greu de  întrevăzut modul în care au fost influenţate  rezultatele şcolare 
obținute în acest timp. 

Activitatea instructiv-educativă desfăşurată în această perioadă se 
menţine la cote calitative ridicate- dovadă în acest sens sunt cercurile 
pedagogice şi schimburile de experienţă organizate la Gropeni. Menţiuni 
aparte se cuvin a fi făcute pentru: schimbul de experienţă cu directorii 
din anul 1992, cercul pedagogic al diriginţilor din aprilie 1996 pe tema 
organizării serbărilor şcolare- moderatori profesor Mustăţea Ofelia şi  în-
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văţătoare Gherghe Veta şi cercurile pedagogice ale învăţătorilor din mai 
1998 ( Serbarea şcolară “Flori pentru flori !” moderator învăţătoare Ghe-
orghe Veta) ,  noiembrie 1999 – activităţi demonstrative la toate clasele, 
moderatori  toţi învăţătorii şcolii şi din aprilie 2010,  activitate demonstra-
tivă la clasa I B ( Să protejăm natura ! - moderator învăţător Lambrinoc 
Ionel )

Chiar dac` [n prezent programul ]colar s-a redus la cinci zile pe 
s`pt`m@n` ]i s-au redus normele didactice privind num`rul de ore de 
efectuat s`pt`m@nal ]i num`rul minim de elevi pentru fiin\area unei cla-
se - acestea din motive ]i cu scopuri foarte bine orientate - perspectivele 
actuale sunt umbrite de convulsiile economice ale tranzi\iei, de proble-
mele specifice [nv`\`m@ntului, nerezolvate [nc` (planul de  [nv`\`m@nt 
supra[nc`rcat, lipsa cadrelor didactice calificate, modernizarea bazei 
materiale ]i a condi\iilor de microclimat), c@t ]i de unele consecin\e ale 
unor politici exagerate ale vechiului sistem ([n general, satul rom@nesc 
este caracterizat de o popula\ie mult [mb`tr@nit`, de o popula\ie activ`    
]i ]colar` [n regres).

Clasa a IV-a B.2000-2001. Învăţător Lambrinoc Ionel. De la stânga la dreapta. Rândul de jos: Gurgu Ionela(student 
- Ştiinţa şi ingineria alimentelor), Pandră Iulian ( student-Drept), Brăgău Ionela (studentă - Filologie), Pandră 
Cristian (student- Ştiinţe administrative). Rândul de mijloc: Cojocaru Marius( student - Drept), Sanaploianu Ana-
Maria (studentă-Protecţia mediului), a patra- Gurgu Alina Elena (studentă- Învăţământ primar şi preşcolar). Rândul 

al treilea, a treia, Anghel Ana  Maria (studentă- Psihologie)
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Pentru eliminarea acestor neajunsuri la nivel na\ional s-au [ntre-
prins m`suri [nsemnate. Astfel, [n anul 1995 este adoptat` Legea                
[nv`\`m@ntului prin care se recunoa]te expres c` “[nv`\`m@ntul este 
prioritate   na\ional`” ]i i se prevede anual un procent de cel pu\in 4% 
din PIB.

{n anul 1997 este adoptat` o alt` lege, “Statutul personalului didac-
tic”. Sunt prev`zute, [n mod deosebit, recompense ]i sporuri salariale 
[nsemnate, [ns` pu\ine dintre ele sunt accesibile debutan\ilor - ace]tia, 
[n continuare nefiind atra]i de [nv`\`m@nt cu salariile mici prev`zute.

Tot [n anul 1997 este conceput` ]i ini\iat` o reform` cuprinz`toare 
a [nv`\`m@ntului. Structurat` pe ]ase capitole aceasta vizeaz`: reforma 
curricular` (plan de [nv`\`m@nt, programe, manuale) ]i compatibilizarea 
european` a curriculumului na\ional; trecerea de la [nv`\area reproduc-
tiv` la “problem solving” ]i relansarea cercet`rii ]tiin\ifice [n universit`\i; 
o nou` conexiune [ntre ]coli, licee ]i universit`\i pe de o parte ]i mediul 
lor [nconjur`tor economic, administrativ ]i cultural pe de alt` parte; ame-
liorarea infrastructurii, managementul ]i cooperarea interna\ional`.

    {n anii care au urmat s-au realizat pa]i importan\i [n implementarea 
reformei, s-au efectuat schimb`ri [n direc\ia valorific`rii tradi\iilor proprii, 
viabile a satisfacerii nevoilor economiei, administra\iei ]i culturii  rom@
ne]ti, compatibiliz`rii cu reperele europene de ast`zi.

Este vorba de elaborarea ]i aplicarea noului Curriculum Na\ional, 
tip`rirea manualelor alternative, modificarea structurii anului ]colar, in-
troducerea la ciclul primar a evalu`rii moderne bazate pe descriptori de 
performan\`, a debutat evaluarea institu\ional` a ]colilor ]i liceelor, exa-
menele (capacitate, bacalaureat) au fost organizate ca examene na\io-
nale, devenind suportul admiterii [n treapta superioar`.

Ca urmare a noilor deschideri interna\ionale ale politicii externe rom@
ne]ti, Uniunea European` a elaborat anual rapoarte, analize, agende - 
adev`rate radiografii ale Rom@niei.

Astfel, [n Raportul privind progresele [nregistrate de Rom@nia [n pro-
cesul de aderare la U.E., pe baza analizei din 1999 se scrie: “{n ceea ce 
prive]te educa\ia, [n general, reforma sistemului educa\ional continu`, 
dar dificult`\ile de ordin financiar [ncetinesc ritmul reformei, ceea ce va 
implica eforturi semnificative pentru atingerea standardelor interna\io-
nale”.( Ministerul Educa\iei Na\ionale, Revista Reforma [nv`\`m@ntului. 
Acum., Nr. 1, decembrie 1999, Bucure]ti))

Sau, [n Agenda 2000, se men\ioneaz`: “Marea dificultate [n ca-
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lea reformei este nivelul sc`zut al fondurilor alocate de guvern pentru           
[ntre\inerea ]i [mbun`t`\irea infrastructurii educa\ionale; cump`rarea de 
noi materiale ]i echipamente ]i plata unor salarii atractive cadrelor di-
dactice”. (Ministerul Educa\iei Na\ionale, Revista Reforma [nv`\`m@ntu-
lui. Acum., Nr. 1, decembrie 1999, Bucure]ti))

   Capitol distinct în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europea-
nă, învăţământul începe să beneficieze de resurse tot mai substanţiale 
necesare pentru remedierea neajunsurilor subliniate anterior.

În acet context Şcoala Gropeni a fost sprijinită în ultimul deceniu cu 
alocarea a 1396100 lei (Ron) pentru lucrări de reabilitare şi reparare a 
clădirilor sale. Clădirea şcolii din centrul comunei este consolidată şi 
reabilitată, în anul 1994, cu finanţare, în valoare de 179000 de lei (ron) 
de la Banca Mondială. Un alt corp de clădire este consolidat şi extins cu 
finanţare de la bugetul de stat, în valoare de 490000 lei (ron), 

Între anii 2006-2007, tot cu finanţare de la bugetul de stat, în valoare 
de 372000 lei (ron), se construieşte grupul sanitar pentru „şcoala mare”. 
Aportul consiliului local este şi el considerabil. Cu fondurile alocate- în 
valoare totală de 355100 lei (ron) s-au realizat alte lucrări de reabilitare 
şi repare a clădirilor şcolii.

Nu este neglijată nici dotarea materială a şcolii. În ultimii 5 ani s-au 
alocat fonduri de la bugetul de stat, de la bugetul local şi din fondurile 
extrabugetare ale şcolii, suma de 423712lei(ron). Din fondurile respective 
s-a achiziţionat un microbuz (150000 lei) pentru transportul elevilor dar 
şi al cadrelor didactice navetiste, s-a amenajat un laborator de informati-
că dotat cu 12 P.C.-uri (donate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tine-
retului şi Sportului),s-a amenajat un centru de documentare şi informare 
pentru elevi, dar şi pentru profesori şi localnici (42000 lei). Sume impor-
tante au fost repartizate pentru fondul de carte al bibliotecii şcolii ( 14181 
lei), pentru dotarea laboratoarelor şcolii (16762 lei), pentru achiziţionarea 
unor materiale sportive (12224 lei), pentru mobilier şcolar ( 34960 lei). 
Susţinerea de la bugetul local s-a cifrat la suma de 141200 lei. 

Parte a finanţărilor semnalate, în valoare de 3000 de lei anual s-a 
realizat din fondurile extrabugetare ale şcolii obţinute prin valorificarea 
terenului agricol.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Consiliul de administrație al 
școlii, în baza prevederilor Legii 1/2000 cu privire la retrocedarea tere-
nurilor agricole, s-a reconstituit dreptul de proprietate al școlii asupra a 
13,5 ha de pământ arabil
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Apreciată pozitiv la inceput, noua lege a învăţământului începe să fie 
aplicată. Dar fără o analiză temeinică a neajunsurilor sale , în ianuarie 
2011 este adoptată o nouă Lege a Educaţiei Naţionale.

Cele mai importante prevederi ale legii sunt următoarele:
•	 durata	gimnaziului	creşte	la	5	ani,	cuprinzând	clasele	V-IX;
•	 învăţământul	primar	are	o	durata	de	5	ani,	fiind	format	din	clasa	pregătitoare	

şi	clasele	I-IV;
•	 şcolile	 vor	 fi	 conduse	 de	 un	 consiliu	 de	 administraţie	 format	 din	 o	 treime	

membri	cadre	didactice	alese	de	către	personalul	didactic	al	şcolii,	o	treime	
reprezentanţi	 ai	 părinţilor	 şi	 o	 treime	 ai	 comunităţii	 locale.	 La	 şedinţele	
consiliului	profesoral	participă,	fără	drept	de	vot,	şi	reprezentanţi	ai	comitetului	
de	părinţi;

•	 noua	 lege	 introduce	 portofoliul	 educaţional	 ce	 va	 cuprinde	 totalitatea	
diplomelor,	 certificatelor	 sau	 a	 altor	 înscrisuri	 obţinute	 în	 urma	 evaluării	
competenţelor	 dobândite	 în	 contexte	 de	 învăţare	 formale,	 non-formale	 şi	
informale.	Portofoliul	educaţional	va	fi	elementul	central	al	evaluarii	învăţării	
şi	va	reprezenta	cartea	de	identitate	educaţională,	utilizarea	lui	 începând	cu	
clasa	pregatitoare;

•	 examenul	naţional	de	bacalaureat	se	organizează	în	doua	sesiuni	şi	constă	în	
susţinerea	a	7	probe:	4	orale	(sau	de	evaluare	a	diferitelor	competenţe	specifice)	
şi	3	 scrise.	Elevii	 care	 studiază	 în	una	din	 limbile	minorităţilor	naţionale	vor	
sustine	5	probe	orale	şi	4	probe	scrise.	

Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu preve-
derile acestei legi începând cu anul 2012;
•	 tot	 personalul	 didactic	 din	 învăţământ	 va	 purta	 aceeaşi	 titulatură	 şi	 va	

avea	 studii	 superioare.	 În	 învăţământul	 preuniversitar	 la	 toate	 nivelurile	 de	
învăţământ	este	prevăzută	numai	funcţia	didactică	de	profesor;

•	 în	 baza	 noii	 propuneri	 legislative,	 instituţiile	 de	 învăţământ	 superior	 din	
România	 vor	 fi	 clasificate	 în	 trei	 categorii,	 pe	 baza	 evaluării	 	 programelor	
de	 studii	 şi	 a	 capacităţii	 lor	 instituţionale,	 astfel:	 universităţi	 preponderent	
de	educaţie,	universităţi	de	educaţie	şi	cercetare	ştiinţifică	şi	creaţie	artistică	
şi	 universităţi	 de	 cercetare	 avansată	 şi	 educaţie.	 Traseul	 asumat	 prin	 carta	
universitară	va	trebui	susţinut	de	fiecare	universitate	în	cadrul	procesului	de	
evaluare	a	 calităţii	 programelor	de	 studii	 şi	 a	 evaluării	 instituţionale,	 acesta	
furnizând	modalitatea	în	baza	căreia	instituţiile	pot	accede	la	recunoaşterea	
încadrării	într-una	din	cele	trei	categorii.

Adoptarea, în decurs de 15 ani, a două legi pentru învăţământ lasă 
de înţeles că acestea nu au fost fundamentate cum ar fi fost firesc pe 
principii şi cerinţe psihopedagogice moderne, nu au fost determinate de  
cerinţele dezvoltării în perspectivă a economiei naţionale ci mai degrabă 
încearcă să rezolve unele situaţii punctuale ale  unei guvernări nu tocmai 
eficiente şi coerente.

Pe fondul unui derapaj al întregii economii naţionale, guvernul 
neglijează total prioritatea ce trebuie acordată prin lege învăţământului. 
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Nu respectă prevederile unei legi adoptate în parlament cu privire la 
majorările salariale din învăţământ. Ba, mai mult, sunt ignorate horărâri 
definitive ale instanţelor de judecată de acordare a majorărilor salariale 
în urma proceselor prin care guvernul a fost acţionat în judecată pentru 
nerespectarea legii menţionate.

Alte drepturi salariale nu sunt acordate firesc prin aplicarea legii. La 
sentinţele definitive date în instanţe, guvernul răspunde cu o eşalonare 
a acestor drepturi pentru anii viitori.  Nici propria eşalonare  nu a fost  
respectată de către guvern şi a fost... reeşalonată. 

Mai mult: începând cu 1 ianuarie 2010 salariile tuturor bugetarilor 
sunt diminuate cu 25% şi , pe lângă aceată reducere, mai sunt anulate 
alte drepturi salariale câştigate şi consfinţite prin lege.În aceste condiţii 
sunt uşor de întrevăzut consecinţele asupra calităţii resursei umane din 
învăţământ.

Putem conchide că reforma înfruntă un veritabil cerc vicios al 
resurselor umane. Pe de o parte, adâncimea și ritmul reformelor 
economice și administrative depind de resursele umane aflate la 
dispoziție, care trebuie pregătite din timp. Pe de altă parte, pregătirea 
resurselor umane are nevoie de resurse financiare, care la rândul lor 
depind de resursele economice care nu pot fi produse în volum suficient 
fără reforme economice și administrative duse până la capăt. Oricum 
s-ar privi lucrurile este tot mai limpede că reforma educației trebuie “să 
spargă” cercul vicios.

Trebuie remarcată atitudinea civică a tuturor  cadrelor didactice ale 
școlii - în toată această perioadă. Când degradarea condițiilor materiale 
necesare bunei desfășurări a învățământului s-a accentuat și mai mult, 
acestea au probat o fermitate deosebită recurgând la ultima soluție pen-
tru rezolvarea dificultăților - grevele.

   În perioada 2000/2010 învățământul, și nu numai, a fost mult afec-
tat de desfășurarea a numeroase greve. Cea mai amplă a avut loc în 
perioada 24 ianuarie - 25 februarie 2000 când s-a solicitat Guvernului 
- paradoxal - respectarea legilor, respectiv acordarea procentului de 4% 
din PIB, procent pe care guvernul nu l-a acordat în nici un an.
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Personalităţi ale spiritualităţii româneşti
 originare din Gropeni

Massim Ioan
n. 1825 com Gropeni

m. 2 iunie 1877 Bucureşti

 

 Lingvist. Urmează cursurile colegiului „Sf Sava” din Bucureşti (1844-
1847). Institutor la Brăila (1847-1860). Director al gimmaziului „Matei 
Basarab” (1862) din Bucureşti. Director (1862-1864) şi profesor de latină şi 
română (1864-1877) la Liceul „Sf Sava” din Bucureşti.Profesor de română 
la Şcoala Normală Superioară din Bucureşti (1877). Membru fondator al 
Societăţii Academice Române (1867). Unul din reprezentanţii curentului 
latinist, a elaborat împreună cu I.H.Rădulescu şi Al. Roman proiectul 
ortografiei bazată pe principiul etimologic, adoptat în 1869 de Societatea 
Acedemică Română. Din însărcinarea Societăţii Academice Române a 
elaborat împreună cu A. Treboniu Laurian. „Dicţionarul limbii române”         
( 3 volume, 1873-1877), primul dicţionar român academic. Autor al unor 
apreciate manuale de gramatică: „Elemente de gramatică română” (1854),  
„Elemente de gramatică elenică”( 1850). Alte două manuale: „Introducţia 
in linqua latinam” (1851) şi „Nou abecedar românesc” (1868)

(Buculei Toader, Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească. 
Editura Libertatea S.A Brăila 1993) 

Capitolul  V
Anexe
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 Oameni care au sfinţit locul

Septembrie 1956.
 În grădina şcolii.

 De la stânga la dreapta. 
Rândul de sus: 

Ţiripa Gutaga Maria

Anul şcolar 1957-1958
Rândul de sus: Gutaga 
Macarie, Gutaga Maria, 
Broască Didina, Muscă 

Maria, Roman Geta, 
Dăscăliţă Lidia, Kirialov 

Vasile (instructor de partid). 
Mijloc: Velescu Marilena, 
Brătulescu Veneţia, Boris 

Gratie (astăzi secretar 
al Consiliului Popular 

Judeţean). Rândul de jos: 
Trufaşu Lucreţia, 

B. Maria, Toma Maria

Mai 1983
Rândul de sus: 

Bociu Lidia, Apostu 
Georgeta,Corleancă 
Maria, Domniţeanu, 

Puiuleţ Niculina.
 Rândul de jos: 

Rădună Tinca, Gugui 
Cătălina, Roşca Frosina, 

Gheorghe Mihaela, 
Soreanu Angela, Ionescu 

Rodica. 
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1962 
Trufaşu Aurel,

 Trufaşu Lucreţia, Sgârcitu 
Letiţia, Velescu Marilena, 

Gutaga Maria, Gutaga Macarie, 
Ţiripa Octavia, 

Ciutacu Chiriachiţa, 
Ţiripa Marin. 

Jos stânga mijloc lucrători 
ai comunei care au ajutat la 

ridicarea şcolii. 
Rândul de sus: 

Sgârcitu Costică, Olteanu 
Voicu, Cojocaru Vasile, Puia 

Jos:  Piroşcă Radu

Anul şcolar 1965-1966. 
Rândul de sus: Gibescu Octavian, 
Trufaşu Lucreţia, Turtoi Nastasia, 
Velescu Marilena, Dobrescu 
Elena, Stanciu Jenica, Bălan 
Stănica, Cristian Constanţa, 
Cristian Gheorghe. Rândul de 
mijloc: Dobrescu Lucian, Samsonic 
Anton, Oprişan Aurel. Rândul de 
jos: Dobrotă Nicu, Piroşcă Stănica, 
Stanciu Ionel.  

 

Mai 1990. 
La pensionarea profesoarei 
Păncescu Matilda. Rândul de 
sus: Roşca Frosina, Corleancă 
Maria, Mihalcea Stanca, 
Mustea Eugen, Lambrinoc 
Victoriţa, Georgescu Irena, 
Păncescu Matilda, Anghel 
Sorica, Apostu Georgeta. 
Rândul de jos: Rădună Tincuţa, 
Radu Ilinca, Lambrinoc Ionel, 
Zaharia Georgeta, Drăgan 
Vasilica.  
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Profesoara gr. I Rădună Tinca. 

Născută la 7.11.1945 în comuna Gropeni. Cursurile 
Şcolii generale Gropeni. Absolventă a Şcolii normale 

de învăţători Galaţi. Absolventă a Institutului Peda-
gogic de 3 ani Galaţi, Facultatea de filologie. 1964-

1965 - învăţătoare practicantă la Gropeni. 1975-1990 
- profesoară de limba franceză şi limba şi literatura 

română la Gropeni. 1978-1980 - directoarea şcolii. În 
prezent profesoară la Şcoala generală nr. 17.  

Profesoară de limba română 
Stratan Paraschiva

1950-1955

Profesorul de istorie 
Stratan Constantin 

1952-1955
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Profesoară gr. I Zaharia Georgeta

Absolventă a Institutului Pedagogic de 3 ani Galaţi. 
Facultatea de filologie. 1970-1990 profesoară de limba 
şi literatura română la Şcoala din Gropeni. 1980-1984 
directoarea şcolii.  

Învăţătoare Maria Corleancă

Absolventă a Liceului Pedagogic "Costache 
Negruzzi" Galaţi. A funcţionat numai la Şcoala Gropeni. 

După 38 de ani de activitate, ani în care "a turnat 
din potirul sufletului său o ploaie de miresme în inimile 
plăpânde ale bobocilor iar carte a fost darul de suflet 
oferit tuturor copiilor" (Mariana Roman, profesor, fostă 
elevă a şcolii), s-a pensionat în februarie 2002.   
  

Profesor Florescu Marian 

Absolvent al Liceului "Nicolae Bălcescu" 
promoţia 1965. Absolvent al Facultăţii de filologie 
din Universitatea "Al.I. Cuza" - Iaşi, promoţia 1972. 
Profesor de limba şi literatura română. A funcţionat 
la Gropeni între anii 1976-1990. În perioada 1976-
1978, directorul Şcolii Gropeni. În prezent, vicelider al 
Sindicatului Învăţământ Brăila.  
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Profesoară gr. I Roşca Frusina. 

Născută în anul 1950 în comuna Gropeni. Absolventă 
a Facultăţii de Geografie, Universitatea "A.I. Cuza" 
Iaşi, 1978. Profesoară a Şcolii generale Gropeni din 
anul 1979. Directoare a şcolii din anul 1984.   
 

 

 
Scarlat Florica

Absolventă a  Universităţii „A. I. Cuza” Iaşi. 1985. 
Profesor al Şcolii Gropeni din anul 1990. Directoare a 
şcolii din anul 2007. 

Învăţătoare Gheorghe Veta

 Absolventă a Liceului Pedagogic Brăila, promoţia 
1974.

A funţionat ca învăţătoare a şcolii între anii 1974-
1990 şi  1997-2009.

A desfăşurat o activitate cu o pasiune ieşită din 
comun în direcţia transmiterii valorilorcântecului 
şi jocului popular. Zeci de generaţii s-au bucurat 
de  îndrumarea sa şi au obţinut premii numeroase 
la festivalurile naţionale şi internaţionale la care au 
participat.



58

Personalul didactic al şcolii

1. Petrache Ştefan  1838-1840
2. Mihai Nicolae  1840-1845
3. Şerban Trandafir  1845-1846
4. liescu Ion   1846-1848
         Şcoala este  1848-1857       
         închisă în urma   
         evenimentelor
 de la 1848
5. Giulescu Constantin 1857- 1858
6. Popescu Gheorghe 1858- ......
7. Negoescu Vasile  1890-1909
8. Negoescu Alexandrina 1890-1902
9. Stănescu Bucur                    1902-1915
10. Rădulescu Maria           1904-1918/1923-1924
11. Grigorescu Ana  1909-1925
12. Ivancea Anastasia  1911-1912
13. Ţiripa Nicolae  1912-1916     
14. Stănescu Vasile  1918-1919
15. Popescu Constanţa 1917-1921
16. Bogoi Ion   1918-1946
17. Bălan D.   1918-1919
18. Lache Theodor  1919-1926
19. Lache Evdochia  1919-1926
20. Ţiripa Marin    1920-1929/1959-1964
21. Ţiripa Ion                              1922-1923
22. Grigorescu Alexandrina 1923-1929
23. Vasile Arghira  1923-1927
24. Negoescu Elena  1924-1928
25. Popoacă Gurgu Ioana  1925-1949
26. Bogoi Rada  1925-1927
27. Sgîrcitu Oprişan  1926-1928
28. Theodor Nicolae  1926-1928
29. Popoacă Şerban  1926-1949
30. Chiricuţă Ioan  1927-1928
31. Sgârcitu Veneţia         1927-1956/1956-1961
32. Chiricuţă Rada  1927-1928
33. Pîrliţeanu Dumitru  1928-1929
34. Apostol Aurelia  1928-1929               
35. Marius N.   1928-1929
36. Boboc Paulina  1928-1929
37. Ţiripa Stan  1929-1956
38. Zainea V.   1929-1930 
39. Ţiripa Niculina  1929-1953
40. Danielescu Cristina 1929-1930
41. Belivacă Radu  1930-1952
42. Ţiripa Stelian  1930-1935
43. Ţiripa Ştefana  1930-1934
44. Belivacă Dragostina    1930-1951/1961-1963
45. Spaiu Aneta  1931-1932

46. Cazacu Constantin  1934-1935
47. Ionescu Nicolae  1935-1938
48. Popescu Epiharia  1935-1942
49. Calcan Constantina 1935-1936
50. Sgârcitu Radu  1937-1952
51. Mitrea Maria  1939-1940
52. Stănescu (Olteanu) Joiţa 1940-1947
53. Zainea Chiriţă  1940-1946
54. Zainea Zamfira  1940-1947
55. Cotigă Costică  1940-1945
56. Cotigă Marioara  1940-1945
57. Sgârcitu Maria  1941-1952
58. Stănescu Ionel  1944-1949
59. Velescu Marilena  1946-1970
60. Ţigău Vasile  1948-1953   
61. Pal Alexandrina  1948-1954
62. Cojocaru Constanţa 1948-1949
63. Popescu Elena  1948-1949
64. Oprescu Eugenia  1948-1951
65. Iordăchescu Ştefania 1949-1950
66. Ţigănuş Ion  1949-1950
67. Florica Nicolae  1949-1955
68. Brătulescu Constantin 1950-1952
69. Florica Teodora  1950-1955
70. Selejan Gabriela  1950-1951
71. Stratan Paraschiva  1950-1955
72. Cârlan Maria  1950-1951
73. Guţaga Macarie  1951-1974
74. Guţaga Maria  1951-1972
75. Ţigău Tincuţa  1951-1953
76. Balaban Rodica  1952-1954
77. Stratan Constantin  1952-1955
78. Graţie (Dăscăliţa) Lidia 1952-1961
79. Coteţ Georgeta  1952-1955
80. Doagă Eufrosina  1952-1955
81. Neagu Andrei  1953-1954
82. Novac Stanca  1953-1954
83. Caramfil Anghelina  1953-1954
84. Coteţ Alexandru  1953-1955
85. Trufaşu (Boroş) Lucreţia 1954-1969
86. Broască Didina  1954-1958
87. Marcu Ştefan  1954-1955
88. Marcu Vasilica  1954-1955
89. Ceapă Maria  1954-1957
90. Dragu Enuţa  1954-1957
91. Grigore Stana  1954-1956
92. Tenea Vasilica  1954-1955
93. Adetu Maria  1954-1957
94. Călin Marioara  1955-1957
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95. Popa Elena  1955-1956
96. Enache vasilica  1955-1960
97. Cârlogea Neaga  1955-1956
98. Albu Rada  1956-1958
99. Albu Spiru  1956-1959
100. Toma Maria  1956-1960
101. Pironescu Maria  1956-1957
102. Gheorghe Elena  1956-1963
103. Balaban Chiriachiţa 1956-1960
104. Bărbulescu George 1956-1957
105. Vasile Călina  1957-1959
106. Gratie Boris  1957-1958
107. Dumitru Ion  1957-1958
108. Cristea Constanţa 1957-1959
109. Sandu Paraschiva 1957-1959
110. Trufaşu Aurel  1957-1969
111. Corleancă (Săbăduş) Alexandrina1957-1967 
112. Ciutacu (Badiu) Chiriachiţa 1957-1965
113. Anghel Dumitru  1957-1959
114. Oprişan Aurel  1958-1981
115. Muscă Maria  1958-1960
116. Dan Filofteia  1958-1962
117. Hănţescu Didina  1959-1962
118. Ciochină Dumitra  1959-1963
119. Ţiripa (Crăciun) Octavia 1959-1964
120. Istrate Stan  1959-1961
121. Anghel (Luntraru) Sorica 1959-1989
122. Drăghici A.  1959-1961
123. Dinulescu Elena 
  1960-1962/1972-1978/1979-1980
124. Popescu Virgiliu  1960-1961
125. Dinulescu Vsevolod 1960-1962
126. Hănţescu Virgiliu  1960-1962
127. Mateescu Letiţia  1960-1962
128. Turtoi Nastasia  1961-1967
129. Petrea Tudoriţa  1962-1962
130. Brăgău Marcela  1961-1963
131. Cireaşă Tincuţa  1961-1964
132. Cristian Constanţa 1961-1976
133. Cristian Gheorghe 1961-1976
134. Ciubotaru Dumitru 1961-1963
135. Anghelof Aurica  1962-1964
136. Brătulescu Eufrosina 1962-1968
137. Dragomir (Ghergo) Ruxandra 
    1962-1965
138. Bentzi Lenuţa  1961-1963
139. Silaf Elena  1962-1963
140. Taraş Tudoriţa  1962-1963
141. Velea Mihai  1962-1963
142. Dobrin (Malinchi) Gena 1963-1967

143. Stanciu Jenica  1963-1976
144. Dobrescu Elena  1963-1970
145. Dobrescu Lucian  1963-1966
146. Stanciu Ionel  1963-1980
147. Barbu Stănica  1963-1972
148. Mocanu Elisabeta  1963-1965
149. Ştefan Constantin  1963-1966
150. Samsonic Anton  1963-1969
151. Gherghe F.C.  1963-1964
152. Petre (Drăgan) Voica 1964-1965/1966-1970
153. Mînzu Alexandrina 1964-1965
154. Paulopol Miruna  1964-1966
155. Samsonic Zenaida 1964-1970
156. Văsii (Iacob) Elvira 1964-1969
157. Petcan Ileana  1964-1973
158. Gibescu Octavian  1964-1972
159. Scarlat Elena  1964-1965
160. Corleancă (Brăgău) Maria 1964-2002
161. Badiu Ioana  1964-1965
162. Creţu Nicolae  1965-1966
163. Simion Marioara  1965-1966
164. Dobrin Alexandru  1965-1966
165. Pisică Ioana  1965-1966
166. Ţigănuş Nela  1965-1966
167. Dobrotă Gica  1965-1966
168. Popescu Maria  1965-1968
169. Ionescu Alexandru 1966-1967
170. Ciutacu Niculina  1966-1967
171. Cocoş Joiţa  1966-1967
172. Stănciulescu Ileana 1966-1968
173. Chirilă Rada  1966-197
174. Gheorghe Jenica  1966-1967
175. Prapagic Ioana  1966-1969
176. Trandafirescu Eugenia 1966-1967
177. Frăţilă Nela  1966-1968
178. Cîrlan Rada  1966-1967
179. Vasile Doina  1967-1969
180. Manea Alexandrina 1967-1968
181. Cerchia Nastasia  1967-1968
182. Voicu Gherghina  1967-1968
183. Zainea (Vlad) Nastasia 1967-2007
184. Pîrlog Auraş  1967-1968
185. Cîrlan Marioara  1967-1968
186. Giuvelic Ştefan  1967-1968
187. Ganceu Vasilica  1967-1968
188. Ţiripa Eugenia  1967-1968
189. Drăgan Elena  1967-1968
190. Rezeanu Costică  1968-1969
191. Scarlat Ileana  1968-1969
192. Boumăciucă Viorica 1968-1969
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193. Mihai Elena  1968-1969
194. Teodorescu Marius 1968-1969
195. Giurgiu Constanţa 1968-1969
196. Bulancea Ion  1968-1969
197. Cioacă Maria  1968-1969
198. Lisarnic Florica  1968-1969
199. Angheluţă Tudoriţa 1968-1969
200. Tănăsescu (Chirilă) Cristina 
              1968-1970/1972-1973/1974-1975
201. Ioan Mariana  1968-1970
202. Mucuţă Teodora  1969-1974
203. Cînipeanu Teodora 1969-1970
204. Păncescu Matilda  1969-1990
205. Florescu Marioara 1969-1972
206. Voicu Gherghina  1969-1970
207. Marin Emilia       1969-1970/1971-1972
208. Pamfil Florica  1969-1970
209. Guţaga Alexandrina 1969-1970
210. Cireaşă Marcela  1969-1970
211. Perianu Cornelia  1969-1970
212. Tihan Tudora  1969-1973
213. Gherghe Elvira  1969-1970
214. Condoliu Luţa  1969-1972
215. Petre Voica  1969-1970
216. Păncescu Vasile  1969-1987
217. Robitu Tudoriţa  1970-1971
218. Zaharia Georgeta  1970-1990
219. Varga Gabriela  1970-1972
220. Popa Rodica  1970-1972
221. Girip Marcel       1970-1973/2007-2008
222. Gaba Elena  1970-1971
223. Corbu Tudora  1970-1971
224. Postelnicu Tudoriţa 1970-1971
225. Stan Alexandrina  1970-1971
226. Pătrînoiu Mia  1970-1971
227. Gheorghe Mihaela 1970-1985
228. Gavrilescu Mihai  1971-1972
229. Marin Ecaterina  1971-1972
230. Vasile Gheorghe  1971-1974
231. Damian Tudoriţa  1971-1975
232. Ştefănescu Dumitru 1971-1990
233. Grunner Iosif  1971-1973
234. Vlad Emil  1971-1972
235. Pîcleanu Stana  1971-1976
236. Buterez Pompiliu  1971-1972
237. Stamate Tincuţa  1971-1972
238. Batogu Constanţa 1971-1974
239. Simion Marioara  1972-1974
240. Lefterache Viorica 1972-1975
241. Stanciu Domnica  1972-1978
242. Vlad Aurelia  1972-1975

243. Vlad Tiberiu  1972-1974
244. Prosac (Pană) Valeria 1972-1977
245. Doboş Mariana  1972-1973
246. Vasile Marioara  1972-1973        
247. Constantinescu Dorica 1972-1973
248. Gaceu Catinca  1972-1973
249. Bratu (Cabăţ) Ioana   1972-1973/1974-1979
250. Ioan Elena  1973-1976
251. Stoica Aureliana  1973-1974
252. Hristu Mihaela  1973-1978
253. Vasile Maria  1973-1974
254. Donescu Georgeta 1974-1987
255. Cuptor Elisabeta  1974-1975
256. Tihan Maria  1974-1986
257. Gherghe Veta            1974-1990/1997-2009
258. Constantinescu Dorica 1974-1975
259. Puiuleţ Niculina  1975-1987
260. Dumitru Aneta  1975-1976
261. Dumitru Sica  1975-1976
262. Cireaşă Silica  1975-1990
263. Bogoi Aurelia  1975-1976
264. Gheorghe Gheorghe 1975-1979
265. Florescu Marian  1976-1990
266. Soreanu (Mihalcea) Angela1976-1985
267. Ciochină Lenuţa  1976-1977
268. Istrate Emilia  1976-1977
269. Boiangiu Vasile  1976-1978
270. Ioan Maria  1976-1977
271. Lambrinoc (Lazu) Victoriţa 1976- prezent
272. Chiru Georgeta  1976-1990
273. Tudor Nicu  1976-1977
274. Bociu Lidia  1977-1987
275. Stoina Nela  1977-1980
276. Mustaţă Ion  1977-1978
277. Sculschi Ludmila  1977-1978 
278. Bey Alexandrina  1977-1978
279. Radu Claudiu      1977-1980/1984-1986
280. Cocoş Neacşa  1977-1985
281. Mihăilă Tita  1977-1979
282. Mihalcea Stanca  1977-1990
283. Turcu Sebastian  1978-1979
284. Cristea Gabriela  1978-1979
285. Cioc Valentina       1978-1979/1985-1990
286. Goga Maria  1978-1979
287. Florea Remi  1978-1979
288. Cireaşă Doina  1978-1990
289. Pintiliescu(Puia) Steluţa 1978-1990
290. Radu (Pandră) Ilinca  
   1978-1995/1999- prezent
291. Silveanu Mihai  1978-1980
292. Nicolae Gheorghiu 1978-1979
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293. Lambrinoc Ionel  1979- Prezent 
294. Roşca Frusina  1979- 2008
295. Voicilă Georgeta  1979- 1990
296. Dumitraşcu Maria  1979-1983
297. Barac Ioana  1979-1980
298. Panţur Florica  1979- 1990
299. Munteanu  Constantin 1980-1982
300. Lupaşcu Elena  1980-1981
301. Antoniu Florica  1980-1987
302. Spiţă Dumitru  1980-1981
303. Diaconu G.  1981-1982    
304. Filote Alexandru  1981-1983
305. Cristea Ion  1981-1982
306. Diţă Emilia  1981-1983
307. Gugui Cătălina  1982-1984
308. Ionescu Rodica  1982-1983
309. Buhaev (Manea) Mariana 1982-1987
310. Cartaş camelia  1983-1985
311. Brăgău Mioara  1983-1984
312. Sîrbu Mariana  1983-1984
313. Tudorache Iuliana  1984-1985
314. 301. Sinca Vasilica 1986-1988
315. 302.Prodan Petrica 1986-1988 
316. Voicu Floarea       1987-1988/1990-1991
317. Drăgan Vasilica1987-1988/1990-1999/ 2011
318. Gheorghiu Ana  1988-1989
319. Georgescu Irena  1988-1990
320. Căiţeanu Iulian  1988-1990
321. Isacu Maria  1988-1990
322. Smeu Tudorel  1988-1989
323. Ţiripa Victorina  1989-1990
324. Popeanu Emilia  1990-1991
325. Mustăţea Gicu                  1990- Prezent
326. Mustăţea Ofelia  1990-prezent
327. Scarlat (Cloşcă) Florica 1990- prezent
328. Gîlă Florica  1990-1991
329. Corbu Stănuţa  1990-1991
330. Dragoş (Puia ) Geta1990-1991/1994-1996
331. Ştirbei Livia  1990-1991
332. Zăvoi Cătălin  1990-1991
333. Constantinescu Luminiţa 1990-1991
334. Done (Puia) Mariana 1990- Prezent
335. Ţiripa Rădiţa       1990-1992/1994-1995
336. Ciochină Filiţa  1990-1993
337. Enache Ionica  1990-1991
338. Grosu Cornelia  1991-1994
339. Vrăjitoru Mariana  1991-1992
340. Matei Liliana  1991-1992
341. Ivan Iov   1991-1994
342. Bădilă Marioara  1991-1992
343. Arbunia Mirela  1991-1992

344. Ardeleanu Camelia 1991-1992
345. Niculcea Gheorghe 1992-2003
346. Dogărescu Elisabeta 1992-1995
347. Avram Daniela  1992-1994
348. Tudorache Lucica  1992-1993
349. Custură Iuliana  1992-1993
350. Cernat Daniela  1993-1995
351. Ţiripa Marcela  1993-1994
352. Camburu Victoria  1993-1994
353. Filip Liliana  1993- 1995
354. Păvăloiu Violeta  1994-1998
355. Bogoi (Dicianu) Camelia  
   1994-1995/1996-1998
356. Chiriţă Săndiţa  1994-1996
357. Dobrotă Daniela  1995-1996
358. Banduci Constanţa    1995-1996/2001-2002
359. Ion Florica 1995-1997/1998-1999
360. Guiu Valeria Vasilica   1996-1997
361. Mocanu (Popescu) Anghelina
    1996-1997
362. Băluţă Steliana  1996-1997
363. Lixandru Carmen  1996-1997
364. Chiţoiu Valerica  1996-1997
365. Budur Ecaterina  1996-1997
366. Aramă Lidia  1997-1999
367. Ungureanu Mihaela 1997-1998                        
368.  Milea Mariana  1997-2000
369. Done Vica Rodica 1997-1998
370. Done (Roman) Mariana  
   1997-1998/2003-2005
371. Turcu Daniela  1997-1998
372. Boiangiu Rodica  1997-1999
373. Ardeleanu Cristian 1997-1998     
374. Frăţilă (Ciochină) Ionica    
   1998-2002/2008- prezent     
375. Eftene Ecaterina  1998-1999
376. Strîmbeanu Ana  1998-1999
377. Carapetru Marius     
   1998-1999. 2000- prezent
378. Sandu Cornelia  1998-1999
379. Goglinache (Enciu) Ionica 1999- prezent
380. Coman Nicoleta  1999-2001
381. Goglinache Paraschiva 1999-2001
382. Aftodor Angelica  1999-2000
383. Constantinescu Steluţa 1999-2000
384. Gavrilă Tudoriţa  1999-2000
385. Sandu Nicolae  1999-2000
386. Berescu(Popescu) Mioara 2000- Prezent
387. Şelariu Maria  2000-2002
388. Drăgan (Purice) Verginica 2000-2003
389. Leu Eugen  2000-2001
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390. Gheorghe Maria  2000-2001
391. Strate Florin  2000-2001
392. Boncotă (Sandu Laura) 2001- Prezent
393. Ailincuţei (Creţu) Iulia 2001-2005
394. Ailicuţei Sorin  2001-2002
395. Jirlăianu Cristina  2001-2002
396. Momoiu Alexandru   2001-2006/2008-2009
397. Done Monica  2002-2003
398. Pisică Monica  2002-2003
399. Marinescu Rodica 2002-2003
400. Gheţ Mădălina  2002-2003
401. Borcan Lenuţa  2002-2004
402. Toader Silviu  2002- Prezent
403. Andrei Viorica  2002-2003
404. Radu Ionel  2003- Prezent
405. Neagu Elvira Marta 
   2003-2007/2008- Prezent
406. Voicu (Cristea) Anca 2003-2007
407. Voicu George  2004-2005
408. Cristea Rodica       2003-2004/2007-2008
409. Bălan Lavinia  2004-2007
410. Mugea Daniela  2004-2006
411. Iancu Florentina  2004-2006
412. Puia Gica  2004-2005
413. Ştefan Dumitru  2004-2005
414. Iorga Valentina  2004-2005
415. Ionaşcu Liliana  2004-2007
416. Seciu Simona  2005-2006
417. Spulber Florentina    2005-2006/2008-2009
418. Jipa Anişoara  2005-2007
419. Ene Ionel  2005-2006
420. Ungureanu Angelica 2005-2006
421. Gherghiţă Elena  2005-2006
422. Prahoveanu Mioara 2006-2008
423. Sevastian Ana  2006-2007
424. Oancea Constantin 2006-2007
425. Roman Constantin 2006-2007

426. Picoş Eugenia  2006-2009
427. Sandu Anişoara  2007- Prezent
428. Dinu Camelia  2007-2009
429. Tănăsescu Georgeta 2007-2009
430. Moroşanu Ana Cornelia 2007-2008
431. Gîrbă Ştefana  2007-2008
432. Fătu Steluţa  2007-2008
433. Duţu Luiza Florentina 2007-2008
434. Miron Liliana  2007-2009
435. Păpurică Georgiana 2007-2008
436. Cioroiu Daniel Nicuşor    
   2007-2008/2009-2010
437. Lazăr Carmen  2007-2010
438. Merişor Alina  2008- prezent
439. Alexandrescu  Constanţa 2008-2009
440. Alexe Irina  2008-2009
441. Bujoi Iuliana  2008-2009
442. Oprea Daniela  2008-2009
443. Stoica Liliana Minodora 2008-2010
444. Stoica Laurenţia  2008-2009
445. Stan Constantin  2008-2009
446. Cuşai Ion  2008-2009
447. Puia Margareta Cristina 2008-2009
448. Scară Adelina Elena 2009-2010
449. Grigore Cristina  2009-2010
450. Istrate Alin Ionuţ  2009-2010
451. Leu Georgel  2009-2011
452. Lixandru Carmen  2009-2010
453. Păpăruş (Tufecciu) Elena 2009- prezent
454. Zlăvog Oana Violeta 2009-2010
455. Coman Eugen  2010-2011
456. Mihalcea Andreea Graţiela 2010-2011
457. Gîscă Valentina  2011 - prezent
458. Stan Nicuţa  2010 - prezent
459. Popescu Tania Neli 2001 - prezent
460. Marin Petrica  2001 - prezent
461. Stan Georgiana  2011 - prezent
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Foşti elevi ai şcolii Gropeni
Absolvenţi ai învăţământului universitar

1. Ţiripa Chivu   1911  Teologie
2. Cîrlan Ştefan  1913  Teologie
3. Drăgan Ion  1914  Teologie             
4. Mocanu Costică  1915  Arte
5. Ţiripa Oprea  1915  Şcoala militară
6. Badiu Radu  1915  Şcoală militară
7. Drăgan Nicolae  1923  Şcoală militară
8. Barac Teodor  1928  Aeronave
9. Cojocaru Gheorghe 1935  Mecanică
10. Popoacă Ştefan  1935  Energetică
11. Luntraru Sorica  1940  Matematică
12. Ciochină Anghelina 1940  Biologie
13. Stratan Mircea  1941  Istorie
14. Done Tinca  1945  Filologie
15. Dobrotă Nicu  1945  Agronomie
16. Belivacă Marioara  1945  Matematică
17. Ciuplea Ioana  1945  Filologie
18. Belivacă Gicu  1945  Electromecanică
19. Guţaga Viorica  1946  Arhitectură
20. Cîrlan Fănica  1947  Arte
21. Năstase Maria  1948  Matematică
22. Ciochină Lenuţa  1948  Biologie
23. Turiac Stanciu  1949  Medicină
24. Gurgu Nicu  1949  A.S.E
25.  Ariciu Ionel  1949  A.S.E
26. Mihai Ana   1949  Drept
27. Velescu Marioara  1949  Fizica moleculară
28. Ţiripa Rică  1949  Matematică
29. Ariciu Viorica  1950  A.S.E.
30. Roşca Frusina  1950  Geografie-istorie
31. Crăciun Titi  1950  Academia militară
32. Ţiripa Miţa  1950  A.S.E.
33. Guţaga Didinica  1950  Chimie
34. Cîrlan Ivancea  1950  Medicină veterinară
35. Dinu Costel  1950  Medicină veterinară
36. Girip Marcel  1950  Medicină veterinară
37. Brăgău Petrica  1950  Filologie
38. Cireaşă Marcela  1950  Biologie
39. Brăgău Eugenia  1950  Filologie
40. Lazăr Nicolae  1951  Mecanică
41. Enache Nicu  1951  Agronomie
42. Belivacă Marincea  1951  Construcţii
43. Dobrotă Radu  1952  Poliţie
44. Cireaşă Ionel  1953  Mecanică
45. Gurgu Tudor  1953  Management
46. Malinchi Vasilica  1953  Farmacie
47.  Cîrlan vasile  1953  Metalurgie
48. Drăgan Dorina  1953  Construsţii
49. Dobrotă Avram  1954  Mecanică
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50. Done Nicolae  1954  Finanţe
51. Ene vasile  1954  Academia militară
52. Robu Vasile  1955  Agronomie
53. Badiu Adriana  1955  Filologie
54. Tihan Dumitru  1955  Marină
55. Cireaşă Aurel  1955  Electrotehnică
56. Belivacă Rica  1955  Chimie alimentară
57. Ariciu Radu  1955  Construcţii
58. Lefter Sofiţa     1956    Zootehnie
59. Cireaşă Mioara    1956  A.S.E.
60.   Mocanu Vasilica  1956    Fizică
61. Brăgău Angela  1957  Metrologie
62. Cireaşă Vasile   1957  Mecanică
63. Dobrotă Dumitru   1958  Poliţie
64. Drăgan Titi   1959   Medicină veterinară
65. Popoacă Stan   1959  Mecanică
66. Brăgău Mioara   1959  Fizică
67. Malinchi Stan   1959  Zootehnie
68. Ciochină Miţa  1962  Horticultură
69. Cireaşă Costel   1962   Mecanică
70. Mocanu Ionel   1963  Mecanică
71. Ciochină Steluţa  1962  Chimie
72. Ciochină Filiţa   1963   Drept 
73. Gurgu Victorel  1964  Petrol şi gaze
74. Iancu Chiţa  1964   Electrotehnică
75. Puia Mariana   1965  Filologie
76. Lefter Tincuţa   1966  Contabilitate
77. Cireaşă Viorica   1968   Fizică
78. Cireaşă Marcel   1968   Finanţe-contabilitat
79. Puia Rădiţa   1968  Contabilitate
80. Corleancă Anelize Liliana  1968    Management
81. Sfetcu Doina Beatrice          1968             Ştiinţe juridice şi administrative
82. Zăvoiu Cătălin   1970   Drept administrativ
83. Tălpăşanu Vasilica  1970  Învăţământ primar
84. Mocanu Nicoleta  1970  Învăţământ primar
85. Duminică Gheorghiţă 1972  Academia militară
86. Ţiripa Rădiţa  1972  Management
87. Zainea Alin   1972   Marketing
88. Mocanu Mioara    1973    A.S.E.
89. Jalbă Gica   1973  Matematică
90. Cabăţ Viorica                       1973            Învăţământ primar şi preşcolar
91. Aftodor Angelica  1974  Chimie
92. Soare Irina  1974    A.S.E.
93. Dobrotă Marius  1974  Management
94. Gurgu Mirela   1975    Geografie
95. Scarlat Virgil   1975    A.S.E.
96. Zăvoiu Aurora   1975   Management
97. Puia Nicoleta  1975   Ştiinţe juridice şi administrative
98. Roman Mariana   1975   Teologie- litere
99. Done Vica Rodica   1975   Teologie-litere
100. Roadevin Anişoara  1975   Drept
101. Roşca Ionica Diana  1976   Finanţe
102. Subţirică Daniela  1976  Geografie
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103. Puia Geanina     1976  Fizică
104. Soare Alina Mariana  1977  Filologie
105. Aftodor Ştefan    1978  Istorie
106. Gurgu Nicoleta    1978    A.S.E.
107. Ciochină Ionica   1978  Filologie
108. Robu Ionela                                     1978            Management
109. Done Monica    1979  Filologie
110. Lambrinoc Laurenţiu   1979  Matematică. Informatică
111. Lascu Nicoleta    1979    Chimie
112. Robu Ionela   1979   Management
113. Zainea Elena   1979    Drept
114. Dobrotă Iuliana   1979   Drept
115. Lungu Viorica   1979  Drept
116. Gurgu Florentina    1979  Colegiu pedagogic
117. Puia Marian   1979   Construcţii navale
118. Badiu Marinela    1980   A.S.E.
119. Barac Raluca    1980  Psihologie
120. Tihan Mariana    1981   Filologie
121. Soare Ramona   1981   Drept
122. Zăvoi Silvia    1981  Drept
123. Radu Ionuţ   1982  Chimie
124. Jalbă Nicu    1982   Management
125. Girip Diana   1982   Filologie
126. Robu Dana    1983  Istorie
127. Strîmbeanu Răducu   1983   Management
128. Urse Simona    1983   Chimie
129. Done Valentin   1983   Teologie
130. Constantinescu Rădiţa   1984    Adm publică
131. Mocanu Petruţa    1984  Adm Publică
132. Robu Marius   1984  Geografie
133. Bogoi Cristian    1985   Matematică
134. Mustăţea Remus Adrian  1985  Geografie
135. Sandu Florentina   1985  Psihologie
136. Lungu Marius    1986   Filologie
137. Dicianu Petruţa    1986  Colegiu sanitar
138. Malinchi Iulian   1986  Protecţia mediului. Agronomie
139. Puia Ionuţ Radian   1986   Drept
140. Cabăţ Adrian    1986   Drept
141. Luntraru Angelica   1986  Filologie
142. Roman Nicoleta    1986   Agronomie
143. Puia Veronica    1987  Management
144. Cireaşă Ionela    1987  Contabilitate
145. Gurgu Alexandru    1987   Design-arte plastice
146. Mihalcea Raluca   1987   Drept
147. Roşca Ionuţ    1988  Management
148. Lungu Sorin    1988  Filologie
149. Cireaşă Mădălina Mariana   1988    Drept
150. Vrăbiuţă Albert Adrian   1988    Filologie
151. Sîrbu Nela     1989   Adm publică
152. Turiac Mădălina    1989   Management
153. Coceanu Diana   1989  Management
154. Apostol Silviu   1989   Ed fizică şi sport
155. Malinchi Cosmin   1989  Mecanică
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Situaţia statistică
cu privire la numărul de elevi care au frecventat cursurile 

Şcolii Gropeni

Anul şcolar          Înscrişi/promovaţi

1839-1840    12/
1840-1841    25/
1841-1842    18/
1842-1843    12/
1857-1858    21/
1858-1859    27/
1859-1860    25/

Şcoala mixtă

1890-1891    82/26
1891-1892    160/48
1892-1893    213/104
1901-1902    163/
1902-1903   158/
1903-1904  
1904-1905    119/
1905-1906    188/127
1906-1907    126/
1907-1908  
1908-1909    218/
1909-1910    347/137
1910-1911    300/

Şcoală mixtă de tip urban

1911-1912  
1912-1913
1913-1914
1914-1915    247/
1915-1916    291/178
1916-1917    307/
1917-1918   258/95
1918-1919    466/173

Şcoală rurală de băieţi   Şcoală rurală de fete

1920-1921    286/162   162/70
1921-1922    316/181         -
1922-1923    285/149    229/121
1923-1924    264/124   251/94
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                    Şcoala rurală de băieţi             Şcoala rurală de fete
                          „Nicolae Ţiripa”         
  
Anul şcolar         Înscrişi/promovaţi                 Înscrişi/promovaţi
                Clasele I-IV   Clasele V-VII    Total Clasele I-IV Clasele V-VII    Total                     Total

1924-1925     163/132     41/12          204/144 176/107               28/28     204/129   408/373
1925-1926     150/110     47/30          197/140 149/100               36/3     185/103   382/243
1926-1927 149/113     86/50           235/163 142/102               42/35     184/137   319/300
1927-1928 1507121    65/47          215/168 146/110               53/35     199/145   414/313
1928-1929 164/129     6/41          220/170 170/114               54/40     224/154   444/321
1929-1930 184/152     75/39          259/191 175/133               67/38     242/171   501/361
1930-1931 194/153     58/34           252/187 215/154               62/34     277/188   539/375
1931-1932 226/179     59/39           285/218 223/165          66/26     289/191   574/409
 
                    Şcoala primară mixtă nr 1  Şcoala primară mixtă nr 2 

Anul şcolar            Înscrişi/promovaţi                 Înscrişi/promovaţi
                Clasele I-IV   Clasele V-VII    Total Clasele I-IV Clasele V-VII  Total                     Total

1932-1933 221/146     88/21          309/167 237/170               88/30     325/200   634/367
1933-1934 239/145     89/56           328/201 272/179               105/42     377/221   705/422
1934-1935 243/154     104/34         347/188 258/184               131/40     389/224              736/412
1935-1936 233/171     104/33         337/204 275/203               126/43     401/246              738/450
1936-1937 260/166     132/21         383/187 284/197          Cursul complementar nu a funcţionat        667/384
1937-1938 276/182     123/3          399/185 251/208               133/10     384/218              783/403
1938-1939 307/220     98/82          405/302 297/228               135/116     432/344   837/646
1939-1940 287/206     172/82         469/288 290/237               157/99     447/336              916/624
1940-1941 298/182     152/76         450/258 287/206               200/113     487/319              937/577
1941-1942 288/163     112/36         400/199 289/209               177/83        466/292              866/491
1942-1943 276/157     132/28         408/185 272/212               143/58     415/270              823/455
1943-1944 258/175     135/36         393/211 271/201               164/65     435/266              828/477
1944-1945 243/130     116/26         359/156 269/189               153/54     422/243              781/399
1945-1946 336/188     85/24          421/212 240/160               109/29     349/189   770/401
1946-1947 249/132     107/8          356/140 222/158               121/42     340/200   699/340
1947-1948 264/102     102/25         366/127 235/176               74/23     309/199   675/326

                        Şc. elementară                 Şc. elementară            Şc. elem nr. 3 
   nr. 1      nr. 2   Gropenii Noi                                                                 
                      
Anul şcolar         Înscrişi/promovaţi                 Înscrişi/promovaţi
      Clasele I-IV    Clasele V-VII         Total     Clasele I-IV      Clasele V-VII     Total                              Total          
   
1948-1949 282/213                                           255/176       84/38             339/214           -           621/427
1949-1950 285/240                                                263/204   81/55             344/259  21/16   650/515
1960-1951 202/183    Nu a funcţionat cu                278/21         68/49             346/267  26/17      574/467
1951-1952 258/244                            233/211       82/68             315/279       24/20   597/543
1952-1953 297/220    clase   gimnaziale            218/182      148/116          366/300       23/20   806/642
1953-1954 235/190                            185/161      137/112          322/273  19/19   576/482
1954-1955 485/412    122/113         607/525   250/198      145/104         395/302  18/18   1020/845
1955-1956 314/280    102/66           416/348  261/214   162/123         423/337       15/14   854/699
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1956-1957 331/302    117/85           448/387   205/183      132/104         337/287  15/15   800/689
1957-1958 327/296    124/101         451/397  218/190       121/98           339/288  13/10   803/695

        Şc. elementară              Şc. elementară               Şc. Elementară                    
  de 7 ani                                        de 4 ani                           de 4 ani
                            Gropenii Noi

  Înscrişi/promovaţi                     Înscrişi/promovaţi  Înscrişi/promovaţi        Total
  Clasele I-IV      Clasele V-VII   Total

1958-1959 191/181       95/70           286/251 310/281        25/23             621/555
1959-1960 234/216       117/98         351/314 421/379                              25/25     797/718
1960-1961 300/271       217/186       517/457 326/296                              25/24     868/777

Şcoala generală de 7 ani

Anul şcolar         Înscrişi/promovaţi         
  Clasele I-IV Clasele V-VII Total

1961-1962 556/533  294/266  850/799
1962-1963 570/546  353/308  923/854
1963-1964 580/554  367/308  947/862
  
  Clasele I-IV Clasele I-VIII

1964-1965 516/484  464/391  980/875
1965-1966 635/488  451/383  1086/871
1966-1967 494/459  490/436  984/895 
1967-1968 479/458  460/435  939/893
1968-1969 452/425  459/416  911/841
 
Şcoala cu clasele I-X

Anul şcolar  Clasele I-IV Clasele V-VIII Clasele IX-X Total

1969-1970 381/345  458/441  22/21  861/807
1970-1971 354/352  424/408  35/18  813/758
1971-1972 318/302  407/397  24/18  749/717
1972-1973 261/244  384/377  38/38  683/659 
1973-1974 273/268  341/325  26/16  640/609
1974-1975 314/302  309/303      -  623/605
1975-1976 340/329  271/244      -  611/573
1976-1977 396/389  224/210  35/29  655/628
1977-1978 415/408  204/174  85/81  704/663
1978-1979 368/356  297/274  97/58  762/688
1979-1980 366/359  325/214  79/69  770/632
1980-1981 350/342  370/351  73/72  793/765
1981-1982 351/342  390/367  68/58  809/767
1982-1983 344/337  345/327  134/100  823/764
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Anul şcolar  Clasele I-IV Clasele V-VIII Clasele IX-X Total

1983-1984 327/320  333/321  140/126  800/767
1984-1985 326/316  329/321  138/114  793/751
1985-1986 291/278  276/271  141/132  708/681
1986-1987 261/250  307/300  125/111  693/661
1987-1988 247/234  377/360  115/90  739/684
1988-1989 239/231  285/278  109/103  633/612
1989-1990 214/188  246/220  102/92  562/500
1990-1991 180/169  259/233  104/101  543/503
1991-1992 158/138  213/178         -   371/316
1992-1993 136/127  210/185          -                 346/312
1993-1994 131/116  171/150         -                302/266
1994-1995 140/122  159/125         -  299/247
1995-1996 178/162  139/122         -    312/284
1996-1997 178/169  121/119           -  299/288
1997-1998 189/176  138/136         -  327/312
1998-1999 173/170  154/148        -  327/318
1999-2000 174/170  163/158        -      337/328
2000-2001 170/163  169/161       -  339/324
2001-2002 162/156  165/154       -  327/310
2002-2003 162/155  160/151     -  322/306

Şcoala de Arte şi Meserii

Anul şcolar  Clasele I-IV Clasele V-VIII Clasele IX-X Total

2003-2004 171/159  166/150  60/44  397/353
2004-2005 165/155  158/147  78/66  397/353
2005-2006 178/173  153/144  47/39  378/356
2006-2007 171/167  149/145  47/44  367/356
2007-2008 165/163  150/147  37/34  352/344
2008-2009 161/161  154/145  51/37  366/338
2009-2010 157/157  159/158  13/10  329/325
                    
Şcoala cu clasele I-VIII

Anul şcolar  Clasele I-IV Clasele V-VIII Total

2009/2010 146/146  169/162  315/308
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Din partea autorilor

Realizarea „Monografiei Şcolii Gropeni”a constituit pentru noi o un 
prilej de încântare prin af larea frumuseților înfăptuite de înaintașii 
noștri în această școală. Le-am cercetat faptele cu toată răbdarea  și 
respectul cuvenite.

Pentru cunoașterea istoricului școlii din Gropeni am intreprins 
cercetările necesare la Arhivele Statului, Prefectura Județului Brăila.

Începând cu anul 1890 ne-am bazat foarte mult pe informațiile 
cuprinse în procesele verbale întocmite cu prilejul inspecțiilor școlare 
consemnate în registre ce se găsesc în arhiva școlii.

Pentru ultimii 50-60 de ani  am avut în vedere și informațiile 
verif icate- primite de la foști dascăli ai școlii, de la oameni în vârstă ai 
comunei. Tuturor le aducem, cu acest prilej, deosebite mulțumiri.

Datele statistice sunt bazate deasemenea pe documentele af late în 
arhiva școlii. Pentru câteva perioade de timp nu am putut găsi informațiile 
necesare exacte. Din dorința de a nu prezenta informații eronate am 
preferat să nu le menționăm. Lucrarea este deci susceptibilă de completări. 
Va f i pentru noi o datorie de onoare să reactualizăm monografia, dacă 
vom mai primi și alte inormații.

Încheiem această lucrare cu dorința, cu speranța că cei ce vor trece 
peste aceste pagini vor găsi pildele și îndemnul de a-i egala pe cei ce au 
fost înaintașii noștri...



71

Cuprins:

Capitolul I - Evoluția  populației și așezărilor din Câmpia Brăilei    

Capitolul II - Apariția si dezvoltarea învățământului brailean pâna la 
începutul secolului al XX-lea        

Capitolul III - Apariția și dezvoltarea învățământului la Gropeni 

 A. Primele atestări documentare ale școlii Gropeni. Evoluția sa 
până la începutul secolului al XX-lea

 B. Școala în primele două decenii ale secolului XX

 C. Afirmarea Școlii Gropeni. Evoluția sa în perioada 1920-1945

Capitolul  IV - Identitatea școlii. Dezvoltarea sa în perioada anilor 
1945-2011

Capitolul V - Anexe

 Personalităţi ale spiritualităţii româneşti  originare din Gropeni - 
Massim Ioan 

Oameni care au sfinţit locul

 Personalul didactic al şcolii

 Foşti elevi ai şcolii Gropeni, absolvenţi ai învăţământului 
universitar 63

 Situaţia statistică cu privire la numărul de elevi care au frecventat 
cursurile Şcolii Gropeni
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