
DATE NOI PRIVIND DEZVOl„TAREA INVAŢAMINTULUI 
BUCUREŞTEAN IN ANII PUTERII POPULARE 

de CONSTANŢA ŞTIRBU 

Procesul complex şi multilateral al n~voluţiei socialiste care se 
desfăşoară în Republica Socialistă România include organic - ca o 
latură esenţială - şi revoluţia culturală, înţelegînd prin aceasta un 
ansamblu vast de legiferări, măsuri şi realizări, urmărind trei obiective 
prindpale : 1) pătrunderea culturii în masele c;;ele mai largi ; 2) făurirea 
une.i conştiinţe socialiste a întregului popor ; 3) pregătirea la niveluri 
diferite a unui procent corespunzător de cadre, necesar tuturor sectoa
relor economice şi culturii naţionale. 

Indeplinirea acestor obiective şi deci realizarea însăşi a revoluţiei 
culturale, conferă sistemului de învăţămînt din statul nostru o funcţie 
sodală majoră, aceea de principală verigă în procesul formării cul
turii noi. 

Construirea bazei tehnico-materiale a societăţii implică de aceea 
transformarea calitativă a învăţămîntului de toate gradele concomitent 
cu dezvoltarea sa sub raportul cuprinderii în procesul de instrucţie a 
unui număr tot mai mare de locuitori. 

Progresul înregistrat de învăţămîntul românesc în ultimele două 
decenii rezidă din poziţia adoptată în această privinţă de P.C.R., forţa 
conducătoare în stat. 

La baza acestei poziţii stau tezele clasicilor marxism-leninismului 
cu privire la relaţia dintre construirea societăţii socialiste şi nivelul de 
instrucţie şi de educaţie al maselor largi. O reflectare în esenţă a con
cenţiei clasicilor în acest sens, se află în teoria leninistă care subliniază 
r.ă socialismul ca realitate istorică este nemijlocit legat de culturalizarea 
milioanelor de oameni. 

Dirijînd în condiţii specifice ca cele ale st-atului nostru sfera de 
co11struire a socialismului, Partidul Comunist şi-a exprimat în mai multe 
rînduri poziţia cu privire la învăţămînt, de fiecare dată fixînd obiective 
în conformitate cu stadiul de evoluţie al societăţii noastre în contextul 
fiPcărei etape a revoluţiei populare din România. 

Ca principal centru al ţării, atît sub raportul numărului de locuitori, 
cit şi în privinţa concentrării unui mare număr de instituţii economice, 
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administrative şi culturale, oraşul Bucureşti a cunoscut din timp şi sub 
toate aspectele simptomele revoluţiei culturale. Dezvoltarea învăţămîn
tului s-a înfăptuit de aceia, aici, poate mai complex şi mai multilateral 
decît în oricare alt centru al ţării. 

In 1944-1945, perioadă în care revoluţia populară îşi începe mersul 
st u ascendent, nivelul de instrucţie a populaţiei oraşului Bucureşti 
prezenta o situaţie puţin satisfăcătoare, rezultat al unei întregi etape 
de dezvoltare culturală specifică României burghezo-moşiereşti. Nu există 
date statistice complete şi amănunţite pentru a prezenta exact gradul 
de instruire în acel moment al locuitorilor Capitalei, însă două date în 
această privinţă sînt lămuritoare. In 1941 statisticile precizează că din 
totalul d~ 992.356 locuitori ai Bucureştilor 100/o erau analfabeţi, iar în 
anul şcolar 1942-1943 din cei 70.053 copii între 7-16 ani, doar 43.485 
erau înscrişi în şcoli 1. 

Lichidarea analfabetismului a constituit un obiectiv imediat al poli
ticii promovate pe plan cultural de partidul clasei muncitoare. O măr
turie în acest sens o constituie fixarea de către Conferinţa Naţională a 
P.C.R. din octombrie 1945 ca sarcină în domeniul învăţămîntului : lupta 
pentru alfabetizare. 

In această privinţă este de subliniat faptul că în ţara noastră (iar 
fenomenul se repetă şi în Capitală) şi pe plan cultural, elemente ale 
revoluţiei socialiste s-au conturat încă în etapa desăvîrşirii revoluţiei 
burghezo-democratice. Astfel, alfabetizarea constituind o sarcină a revo
luţiei culturale în cadrul revoluţiei socialiste, a început să fie înfăptuită 
înainte de 1947. O atare realitate trebuie sesizată şi în procesul de dez
voltare a învăţămîntului. 

Cu privire la lupta pentru lichidarea analfabetismului în Bucureşti 
se pot şi aici deosebi două etape, constatate de altfel la scara întregii 
iări. O primă etapă se desfăşoară între 1945-1947, perioadă în care şi 
in Capit~lă. profesori, învăţători, funcţionari, instructori voluntari ridicaţi 
din rîndul muncitorilor cu un nivel cultural ridicat au organizat şcoli de 
alfabetizare. In legătură cu aceasta există un material bogat în presa 
timpului. Mulţimea şi eficienţa şcolilor de alfabetizare este relevată 
într-un raport de activitate al Comisiei locale a sindicatelor unite din 
Bucureşti unde se arată că între 1 ianuarie 1946-27 noiembrie 1947 
au funcţionat în Capitală 281 şcoli de alfabetizare, remarcîndu-se prin 
rnultatel~ obţinute, în special şcolile organizate de sindicatele C.F.R., 
Metalo-Chimic, Textil, Alimentar şi al Municipiului Bucureşti. 

O nouă perioadă are loc după 1948 în etapa revoluţiei socialiste, 
o dată cu trecerea la revoluţia culturală în sensul propriu al noţiunii. 
Aceasta s-a caracterizat prin intensificarea ritmului de alfabetizare, prin 
adoptarea unor formule organizatorice noi (centrele de alfabetizare pe 
cartiere şi străzi), dar îndeosebi în urma adoptării în 1948 a reformei 
învăţămîntului şi a creierii condiţiilor necesare şcolarizării. Astfel, cea 
de a doua etapă a luptei pentru alfabetizare s-a caracterizat şi în Bucu
reşti prin desfiinţarea pentru totdeauna a surselor analfabetismului. 

l Comunicări statistice nr. 3 din 15 februarie 1945, p. 3, tab. 1. 
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Transformările înregistrate de nivelul de instruire a populaţiei 
Capitalei sînt sugerate de datele extrase din recensămintele efectuate în 
anii 1930 şi 1956. Dinamica nivelului de instruire a locuitorilor din 
Bucureşti se reflecta astfel : în 1930 - 81,8111

0 din populaţia de la 7 ani 
în sus era ştiutoare de carte iar în 1956 aproximativ 9511/ 0 din totalul 
locuitorilor de peste 7 ani sînt alfabetizaţi 1. 

Acţiunea largă şi profundă în vederea creşterii nivelului de 
instruire a populaţiei Capitalei, se conturează încă din prima etapă a 
revoluţit:!i populare. Pentru îmbunătăţirea procesului de învăţămînt a 

Elevi la practică 

fost luată iniţiativa reparării şcolilor distruse de bombardamente (din 
cele 105 şcoli existente în Bucureşti în anul 1945, 15 erau complet dis
truse, 27 grav avariate şi 21 mai uşor avariate). 

Elementele progresiste ale corpului didactic din Bucureşti au 
început să editeze unele manuale care aveau la bază un conţinut realist
ştiinţific, înlăturînd astfel în parte ideologia fascistă şi reacţionară 2 

1 Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi imagini, Bucu
reşti, 1964, p. 211. 

2 Comunicări statistice din 15 mai 1945. Situaţia întocmită de secţia statistică 
a bombardamentelor. 
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(instituindu-se chiar o comisie pentru revizuirea, corectarea, comple
tarea şi tipărirea manualelor didactice) 1, deşi în şcoli şi facultăţi con
tinuau să circule manuale sau cursW'i vechi. în perioada 1945-1947 au 
apărut şi în presă o serie de articole legate de învăţămînt şi educaţia tine
retului (ciclul inaugurat de ziarul „Scînteia" în decembrie 1945, articolele 
publicate în revista „Şcoala Nouă", „Noua Şcoală Românească" etc. Sindi
catul profesorilor secundari din judeţul Ilfov au organizat încă din 
toamna anului 1945 un ciclu de conferinţe în care cer democratizarea 
invăţămîntului 2• ln acelaşi scop va milita în anii următori şi Uniunea 
profesorilor secundari şi universitari :i, care a organizat un curs special 
urmat de referate scrise. 

S-au luat măsuri pentr:u lărgirea învăţămîntului practic, pentru 
trecerea la şcoala unică de 7 ani, s-au numit comisii de organizare a 
facultăţilor\ s-a trecut la utilarea laboratoarelor, la înzestrarea biblio
tecilor ; s-a înfiinţat Biblioteca centrală a Politehnicii din Bucureşti", s-a 
înfiinţat prima facultate muncitorească n, curs seral care a început să 
funcţioneze în februarie 1947 şi apoi Universitatea muncitorească, ini
ţiată de „Oficiul muncitoresc de educaţie şi cultură" 7• Procesul de de
mocratizare a învăţăm'intului s-a desfăşurat nu fără greutăţi. ln dobîn
direa revendicărilor care se impuneau, un rol însemnat l-au avut 
organizaţiile progresiste de tineret F.D.U., U.N.S.R. şi U.A.E.R.8. 

O cotitură radicală se va realiza însă o dată cu reforma învăţă
mîntului din anul 1948, prin care a fost desfiinţat învăţămlntul particu
lar, şcoala a fost separată de biserică, iar învăţămîntul a fost pus pe 
baze adevărat ştiinţifice, avînd ca temelie concepţia marxist-leninistă 
despre lume, fiind legat de necesităţile producţiei, ale construcţiei socia
lismului. Şcoala devenită o instituţie de stat, avea rolul de a înarma 
tineretul cu concepţia comunistă despre lume şi viaţă. 

Un aspect cu totul specific dezvoltării învăţămîntului in anii revo
luţiei, îl constituie organizarea bazei materiale necesare. Dacă în prima 
etapă accentul s-a pus pe ameliorarea condiţiilor deja existente, în etapa 
construcţiei socialiste, crearea bazei materiale necesare progresului 
învăţămîntului a căpătat. pentru Bucureşti o rezolvare multilaterală 
petrecut într-un ritm deosebit de accelerat. Datele statistice sînt semni
ficative şi scutesc de o analiză suplimentară. Astfel dinamica cheltuieli
lor alocate anual pentru învăţămînt din fondurile S.P.C. (exprimate în 
milioane lei) se prezenta între 1955-1965 : în 1955 = 86,6; 1959 = 

1 România libet'ă, nr. 51 din 5 octombrie 1944. Vezi art. De la Comisiunea 
pentru revizuirea manualelor didactice secundare. 

2 Istoria pedagogiei. Manual pentru institutele pedagogice, pat'ka a II-a, Buc., 
Ed. Didactică, 1960, p. 205. · 

~ Se creează la 15 iunie 1946. 
4 Organizată de Comisia locală a sindicatelol' unite din Bucureşti împreună 

cu Frontul democratic univel'sitar vezi dec. ni'. 14 din Hl-15, publicat în Monitorul 
Oficial, p. 344. 

454 

5 Monitorul Oficial, 1947, p. 6467. 
6 Decretul 104/17.I.1945, publicat îP 1\1. Of. 14/18.T.1945. 
7 Decret nr. 24/1947, publicat în M. Oficial, 1947, p. 717. 
8 Vezi a1ticolul : Marieta Matei, Studii, nr. 5 din 1965. 
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217,4; 1964-1965 = 337.100.000 lei 1. La fel de elocventă este şi urmă
toarea însemnare statistică : în anii regimului democrat-popular au fost 
construite 1.884 săli de clasă, totalizînd 144 localuri noi de şcoală, tot 
atîtea cite au fost construite în peste 80 de ani înainte de eliberare 2• 

Majoritatea noilor şcoli au fost amplasate în cartiere unde astfel de uni
tăţi erau inexistente, sau au fost înălţate o dată cu noile blocuri pentru 
a deservi cvartalele moderne de locuit. Repartizarea teritorială a uni
tăţilor de învăţămînt, proces legat de cel al reconstrucţiei urbanistice 
a Capitalei nu poate fi socotit ca încheiat. Dar încă de pe acum s-au 

Şcoala elem. de 8 ani nr. 96 care a fost dată in folosinţă in 1963 

conturat unele schimbări în privinţa unei amplasări judicioase a dife
ritelor şcoli pe harta oraşului. ln felul acesta tinde să se înlăture o 
situaţie existentă, de asemenea în trecut, care se exprima astfel : în timp 
ce în centrul oraşului erau grupate cîteva licee cu o capacitate mare. 
cartiere întregi şi îndeosebi cele periferice dispuneau de un prea puţin 
număr de unităţi şcolare elementare şi medii. 

1 Secţiunea de învăţămînt a S.P.O.B. - planificare. 
2 Ibidem, vezi şi lucrarea Momente ale revoluţiei culturale din România, 

Buc., 1964, p. 23. 
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In prezent se urmăreşte asigurarea asistenţei unui număr cores
punzător de şcoli, cu diferite grade şi profiluri, în raport cu împărţirea 
administrativă şi numărul de locuitori, trecîndu-se de la structura teri
torială a oraşului pe raioane, microraioane şi cartiere. O atare situaţie 
este sugerată de numărul şcolilor generale existente în raioane, prin 
raport cu numărul locuitorilor după cum urmează : în raionul „Griviţa 
Roşie", cu o populaţie de circa 113.000 locuitori sînt 15 şcoli, raionul 
,,1 Mai", la o populaţie de 190.000 de locuitori, are 20 de şcoli; raionul 
„Lenin" - 29 de şcoli de 8 ani prin raport cu numărul de 217.000 locui
tori etc. 1• 

Atît şcolile nou create cît şi cele existente au fost dotate cu labora
toare, ateliere şcolare, biblioteci, loturi experimentale, cabinete de spe
cialitate, muzee şcolare, precum şi cu material didactic corespunzător 
(aparate moderne, pelicule cinematografice, diafilme, benzi de magne
tofon). Numai în anii 1960-1965 pentru aprovizionarea cu material di
dactic s-au cheltuit 65.897.400 lei. De asemenea, trebuie reţinut faptul 
că începînd cu anul 1961-1962 peste 150.000 de elevi a claselor I-VII 
şi apoi o dată cu anul 1964-1965 şi pentru clasele VIII au primit anual 
cărţi gratuit în valoare de 5-7 milioane lei 2. Ca urmare a hotărîrii 
Congresului al IX-lea al P.C.R. începînd cu anul şcolar 1965-1966 s-a 
extins gratuitatea manualelor pentru toţi elevii din şcolile de cultură 
generală şi de liceu. 

Situaţia statistică prezentată în tabelul de mai jos oglindeşte creş
terea sumelor alocate pentru distribuirea gratuită a manualelor în Capi
taiă: 

1961 • 1 1962 1963 1964 

4. 750.000 · 1 5.:lOU.000 6.500.000 6.6:36.600 

1965 

10.000.000 

total 
şesenal 

33.386.000 

Pentru aceşti elevi s-au editat 432 titluri de manuale într-un tiraj care 
.pentru întreaga ţară depăşeşte cifra de 24 milioane. 

Invăţămîntul a fost organizat pe grade : preşcolar, elementar, me
diu şi superior. S-au înfiinţat grădiniţe cu orar normal, redus şi săptă
mînal, grădiniţe pe lîngă întreprinderi pentru sprijinirea părinţilor ocu
paţi în producţie şi grădiniţe sezoniere pentru copiii ţăranilor coopera
tori. Numărul copiilor înscrişi s-a dublat faţă de anul 1948, iar cel al 
unităţilor a crescut de la 193 în anul 1948-1949 la 306 în anul 1965-
1966. Durata învăţămîntului elementar s-a mărit de la 4 la 7 ani, deve
nind din anul 1955 obligatoriu, apoi pe baia decretului nr. 289 din 30 
septembrie 1961 al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
începînd cu anii 1961-1962 s-a trecut treptat la învăţămîntul general 
obligatoriu şi gratuit cu durata de 8 ani. 
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lnvăţămîntul mediu format din 4 clase, pe lingă cel de cultură 
generală cuprinde învăţămîntul pedagogic, tehnic şi profesional, şcoli 
ele artă şi alte şcoli speciale. Pentru lărgirea nivelului de cunoştinţe 
generale a oamenilor muncii, s-a dat posibilitate oamenilor muncii, 
absolvenţi a 7 clase şi respectiv 8 elementare, să urmeze cursurile 
serale sau fără frecvenţă, care s-au creat pe lîngă licee. Condiţiile ma
teriale oferite tineretului (burse, cantine, internate, anularea taxeloi
şcolare) a făcut ca numărul elevilor din învăţămîntul mediu să crească 
în întreaga ţară de 12 ori faţă de anul 1938 -1939. In Bucureşti, în anul 
1965-1966 frecventează cursurile liceelor un număr mai mare de elevi 
decît cel al tuturor liceelor din ţară în anul 1938-1939 1. 

Şcoala profesională a F.R.B. din Capitală 

Reprofilarea întregii reţele de învăţămînt mediu a avut ş1 m Capi
tală drept criterii fundamentale legarea şcolii de practică, punerea acesteia 
în concordanţă cu necesităţile economiei naţionale. Obiectivul şi-a căpă
tat rezolvare prin mai multe soluţii corespunzătoare diferitelor stadii 
de dezvoltare a ţării noastre în etapa a doua a revoluţiei populare. Un 
prim moment în această privinţă îl reprezintă soluţia adoptată în pri
vinţa restructurării învăţămîntului bucureştean prin reforma din 1948. 

1 Rom<înia liberă din 24 august 1965. 
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Atunci toate unităţile de învăţă.mînt mediu din Capitală şi cadrele 
rlidactice disponibile au fost reprofilate pe lîngă un număr judicios 
stabilit de licee teoretice, luînd fiinţă un mare număr de şcoli tehnice 
şi profesionale. Prin hotărîri în acest sens ale Ministerului Invăţămîn
tului şi a altor ministere din Bucureşti s-au creat pe lîngă cele 22 licee 
teoretice, 5 şcoli pedagogice, 7 şcoli tehnice-profesionale, apoi şcoli 
tehnice-sanitare (2), veterinară (1), tehnice-metalurgice (2), cite o şcoală 
tehnică de energie electrică, de industrie a lemnului, de industrie textilă, 
industria alimentară, chimie, art~ grafice etc 1. Importanţa deosebită a 
acestor şcoli a constat în aceea că într-o perioadă scurtă (între 2 şi 4 
ani), au asigurat diferite sectoare ale industriei ţării şi cu cadre de 
tehnicieni, cu o temeinică pregătire profesională şi culturală, în acelaşi 
timp asigurînd şi învăţămîntul superior cu elemente deja aflate într-un 
stadiu incipient de specializare. 

Intr-o etapă următoare, ţinîndu-se seamă de transformările ivite 
în structura economică a ţării, iar pe de altă parte şi de schimbările 
profilului întregii reţele de învăţămînt (trecerea la învăţămîntul general 
obligatoriu de 7 şi apoi 8 ani), s-a recurs la o nouă reprofilare a învă
ţămîntului din Capitală, concomitent cu cea din întreaga ţară. In esenţă, 
noua structură inaugurată lncepînd cu anul 1955 a procedat la sporirea 
considerabilă a unităţilor de învăţămînt general, iar pe de altă parte 
la o reorganizare a învăţămîntului profesional şi tehnic. Incepînd din 
1955 există în Bucureşti şcoli profesionale cu durata de şcolarizare de 
2-4 ani în care sînt admişi absolvenţi ai învăţămîntului general obli
gatoriu, şcoli tehnice cu durata de studiu între 1-3 ani, unde sînt 
admişi absolvenţi ai şcolilor medii de cultură generală şi şcoli tehnice 
de maiştri cu durata de studiu între 2-5 ani, în care sînt admişi absol
·;enţi ai şcolilor profesionale si a unor şcoli echivalente la care se 
adaugă un stadiu de producţie între 3 şi 5 ani. Trebuie apoi menţionat 
faptul că nomenclatorul de meserii şi specialităţi pentru învăţămîntul 
profesional şi tehnic a fost îmbunătăţit. O grijă importantă s-a acordat 
şcolarizării meseriilor nou apărute în domeniul electronicii, industriei 
grele, chimiei şi petrolului etc. 

Deşi învăţă.mîntul elementar şi mediu din Bucureşti în ultimii 22 
ani trebuie apreciat nu numai în lumina datelor care îi subliniază 
dinamica sa intrinsecă ci şi în raport cu eficienţa obţinută, analizînd 
cifrele referitoare la numărul elevilor in diferite perioade se pot tragP. 
unele concluzii. Datele privind anii 1965-1966 vor fi prezentate prin 
comparaţie cu anul şcolar 1938-1939. Astfel, în timp ce în anul 1938-
1939 şcolile de cultură generală din Bucureşti aveau înregistraţi absol
venţi 10.387 elevi a 4 clase primare, doar 1.004 a 7 clase primare şi 
aproape 500 elevi de liceu, în anul şcolar 1965-1966, numărul de elevi 
în şcolile generale este următorul : cu 4 clase elementare - 83.916: 
cu 8 clase - 83.281, iar cu 12 clase - 26.026. La fel în timp ce în 
învăţămîntul profesional erau înscrişi în 1938-1939 numai 10.628 de 
elevi, acesta în 1965-1966 erau 21.311 elevi, în timp ce în 1938-1939 

1 Scînteia, nr. 1222/12 august 1948 şi Romi'mia liberă nr. 1245, din 11 septem
b1·ie 1948. 
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în învăţămîntul tehnic şi tehnic de maiştri frecventau doar 1.296 elevi, în 
anul şcolar 1965-1966 forma de învăţămînt menţionată era frecventat 
de circa 16.000 elevi 1. 

Dezvoltarea calitativă a învăţămîntului de cultură generală, a 
necesitat elaborarea unor noi planuri de învăţămînt, programe şcolare 
şi manuale, prin folosirea largă a celor mai recente cuceriri ale ştiinţei, 
culturii universale şi tradiţiilor înaintate ale învăţămîntului românesc. 
Preocupările pentru îmbunătăţirea învăţămîntului ţin seama de faptul 
că dezvoltarea ţării noastre are loc în condiţiile unui uriaş progres al 

Institutul pedagogic de 3 ani, Fac. de fizică-chimie la ora de lucrări practice 
(24.X.1964) 

ştiinţei şi tehnicii pe plan mondial, de faptul ca m aceste împrejurări 
introducerea celor mai recente cuceriri ale ştiinţei şi culturii univer
sale implică o pregătire corespunzătoare tineretului. 

In vederea asigurării conţinutului ştiinţific, ideologic, a reflectării 
ştiinţei şi tehnicii contemporane prin planurile de învăţămînt ale şcolii 

de 12 ani (îmbunătăţite mult în ultimul timp), au fost introduse disci
pline noi : calcul vectorial, statistica matematică, calculul probabilităţi
lor, unele capitole noi de fizică, de chimie, de biologie. De asemenea, 

1 Bucureşti la a XX-a aniversare a patriei. Cifre şi imagini. Buc„ 1964, 
p. 216-217. 
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pentru lărgirea orizontului de cultură generală au fost introduse în pla
nurile de învăţămînt ale şcolii medii istoria literaturii universale, isto
ria artelor, istoria muzicii etc. In şcolile tehnice şi profesionale progra
mele şcolare au fost orientate spre cuprinderea noilor tehnologii de 
fabricaţie şi proceselor de producţie mecanizată. Planurile de învăţămînt 
au inclus noi discipline corespunzătoare dezvoltării actuale ale econo
miei naţionale (elemente de automatizare, aparate de măsură şi con
trol etc.). 

Dezvoltarea calitativă a învăţămîntului de cultură generală în ve
derea creşterii corespunzătoare a nivelului de cunoştinţe ale elevilor a 
implicat o preocupare permanentă a cadrelor didactice pentru îmbună
tăţirea continuă a conţinutului lecţiilor şi folosirea în predare a meto
delor noi. 

Discuţiile iniţiate în ultimii ani în presa didactică, consfătuirile 
pedagogice, cursurile iniţiate pentru profesorii care predau istoria pa
triei, limbii şi literaturii române, socialismul ştiinţific, pentru moderni
zarea unor obiecte de învăţămînt ca : matematica, chimia, biologia, fizica, 
perfecţionarea cadrelor didactice prin sistemul de acordare a gradelor, 
au dus la îmbunătăţirea şi modernizarea mijloacelor de predare auditive 
sau vizuale. 

Progresele înregistrate în instruirea şi educaţia elevilor se dato
rează în bună măsură şi creşterii procentului de cadre didactice în 
raport cu populaţia supusă şcolarizării. !n această privinţă în Bucureşti, 
dinamica se prezintă în felul următor : pentru învăţămîntul de cultură 
generală, curs de zi, seral şi fără frecvenţă, în 1938-1939 revenea un 
cadru didactic la 43 elevi, iar în 1965-1966 revine un cadru didactic 
la 32 elevi. Pentru învăţămîntul profesional, în 1938-1939 revenea un 
cadru didactic la 123 elevi iar în 1965-1966 un cadru didactic la 23 
elevi, pentru învăţămîntul tehnic şi tehnic de maiştri în 1938-1939 
revenea un cadru didactic la 20 elevi, iar în 1965-1966 un cadru 
didactic la circa 1 O elevi 1• 

Dezvoltarea multilaterală a societăţii noastre necesită pregătirea 
unui număr tot mai mare cu studii superioare pentru toate domeniile 
de activitate. 

!n Bucureşti funcţionează cele mai importante institute de învă
ţămînt superior din ţară, iar în rîndul cadrelor didactice se numără 
personalităţi ştiinţifice de mare prestigiu în ţară şi peste hotare. Schim
bat ca concepţie şi structură, în urma reformei învăţămîntului din 1948, 
învăţămîntul superior a cunoscut o mare dezvoltare în anii construcţiei 
socialiste, fiind organizat pe baze noi. Au fost înfiinţate institute, facul
tăţi, secţii noi : Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie ; Institutul de Con
strucţii ; la Institutul Politehnic a luat fiinţă facultatea de electronică 
şi telecomunicaţii, de tehnologia construcţiilor de maşini, de mecanică 
agricolă. La Universitatea Bucureşti sînt astăzi 12 facultăţi faţă de cele 
5 existente în trecut ; în locul secţiei de artă dramatică de la Conserva
tor, a luat fiinţă Institutul de artă teatrală şi cinematografică cu cele 

1 Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi imagini, Buc. 
1964, p. 212-214 ; Direcţia orăşenească de statistică Bucureşti. 
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două facultăţi de teatru şi cinematografie. Vechile institute sau facul
tăţi s-au dezvoltat, s-au construit clădiri noi (pentru Institutul Agro
nomic, Facultatea de Arhitectură, pentru Facultatea de ştiinţe naturale, 
pentru Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie, pentru Institutul de con
strucţii etc.), s-au amenajat noi laboratoare, s-a introdus aparatură mo
dernă. Astăzi funcţionează în Capitală 13 Institute cu 55 de facultăţi şi 
peste 100 secţii de specializare 1. 

Condiţiile oferite tineretului pentru a-şi continua studiile supe
rioare se pot ilustra şi astfel : anual pentru fiecare student se investesc 
peste 50.000 lei 2, investiţii însumînd fondurile necesare unui sistem larg 

") 

Complexul de cimine studenţeşti de la Grozăveşti 

de burse, cămine, cantine, crearea de noi laboratoare, clinici, ferme ex
perimentale, locuri de odihnă etc. Peste 6011, 0 din numărul total al stu
denţilor locuiesc în cămine şi iau masa la cantine moderne, bine utilate 
şi dotate :i. Numai în perioada şesenalului (1960-1965) au fost puse în 
funcţiune în Bucureşti construcţii noi de cămine cu o capacitate de 
9923 locuri şi cantine la care iau masa 10.000 studenţi'•. 

1 Direcţia orăşenească de statistică Bucureşti. 
~ Scînteia tineretului din 14 februarie 1965. 
J Informaţia Bucureştiului nr. 3586 din 16 februarie 1965. 
1 Ibidem. 
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Planurile de învăţămînt au fost întocmite în funcţie de cerinţele 
generale de ordin teoretic şi practic ale construcţiei socialiste. Pentru 
formarea concepţiei noi despre lume pe baza cunoaşterii legilor gene
rale de dezvoltare a naturii, societăţii şi gîndirii, s-au introdus cursuri 
de socialism ştiinţific, economie politică, materialism dialectic şi istorie 
etc. S-au introdus în facultăţi o serie de cursuri noi : de construcţii in
dustriale, de stabilitatea şi dinamica construcţiilor la Institutul de con
strucţii, de tehnică edilitară la Facultatea de arhitectură, cursul de ele
mente de reglaj la Facultatea de mecanică, la In~titutul Politehnic 
cursuri de electronică industrială şi automatizare. Universitatea Bucu
reşti a creat noi secţii şi grupe de specializare : fizica macromoleculelor, 
biofizica, maşini de calcul, statistica matematică, chimică fizică a macro
moleculelor. La Institutul de ştiinţe economice, în cadrul Facultăţii de 
economie generală au fost create patru secţii noi : economie industrială, 
economia agriculturii, economie politică, mecanizarea şi automatizarea 
evidenţei şi calculul economic etc. 

Urmînd indicaţiile înscrise în documentele de partid şi de stat, 
programele de curs din învăţămîntul tehnic, economic, universitar şi 
pedagogic au fost modernizate. Prin introducerea unor capitole care, 
alături de prezentarea teoretică a diverselor cunoştinţe, familiarizează pe 
student cu terminologia modernă, cu folosirea tehnicii noi în industrie 
şi agricultură, în institutele de profilul respectiv, iar în universităţi şi 
institutele de artă problemele politice, sociale şi culturale tratate prin 
prisma filozofiei marxiste sînt legate de diferitele etape ale construcţiei 
socialismulu~ în patria noastră. Programele analitice pun accentul pe 
FUprinderea problemelor rezultate din generalizarea experienţei proprii 
a ţării noastre şi a celorlalte ţări socialiste, şi pe includerea unor pro
~leme şi metode care reprezintă tot ceea ce stiinţa mondială crează 
mai bun şi care corespund societăţii noastre. Problema elaborări:l de 
cursuri Şi manuale pentru învăţ.ămîntul superior s-a pus cu atît mai 
strigent dacă ţinem seama de un mare număr de studenţi la cursurile 
fără frecvenţă pentru care este aproape, în exclusivitate, mijlocul de 
însuşire a cunoştinţelor. In vederea pregătirii unui număr cît mai mare 
de ingineri, tehnicieni, economişti, jurişti, a fost înfiinţat şi s-a dez
voltat învăţămîntul seral şi fără frecvenţă, dînd posibilitatea tuturor 
oamenilor muncii de a învăţa, de a se califica. Din cei circa 58.000 
studenţi cîţi învăţau în institutele şi facultăţile din Capitală în anul 
1965-1966 - 42,1°'0 erau înscrişi la învăţămîntul tehnic, 29,50/0 în 
învăţămîntul universitar pedagogic, 150/o în învăţămîntul economic, 6,3°/r; 
în învăţămîntul medical etc 1. In cel mai mare centru universitar al 
tării numărul absolvenţilor era în 1965-1966 de două ori mai mare 
decît cel din întreaga Românie a anului 1938-1939 2• 

In acţiunea de îmbunătăţire a învăţămîntului superior care a soli
citat o continuare a eforturilor din partea tuturor factorilor responsabili, 
un rol important l-au avut cadrele didactice. Ele au desfăşurat o vastă 
activitate ştiinţifică, clarificînd diferite probleme mai puţin studiate, 
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1 Direcţia orăşenească de statistică Bucureşti. 
1 Ibidem. 
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îmbinînd nu odată cercetarea fundamentală cu cea aplicativă. A fost 
îmbunătăţită predarea în facultăţi nu numai în sensul ameliorării pro
gramelor analitice ci şi în atragerea studenţilor în activitatea de cerce
tare a catedrelor, crescînd în acelaşi timp contactul cu marile uzine 
unde studenţii se familiarizează cu procesele de producţie. Şcoli de 
cercetare ştiinţifică, ca cea de matematică, de medicină, de mecanică, 
de aerodinamică, create pe lîngă diferite catedre în facultăţi şi-au cîştigat 
faimă mondială. 

Realizările obţinute în dezvoltarea învăţămîntului bucureştean, 
parte integrantă a succeselor înregistrate pe acest tărîm . de România 
socialistă, constituie o chezăşie a succeselor viitoare în toate domeniile 
vieţii sociale, pentru care şcoala nouă formează cadre cu un înalt nivel 
de pregătire. 
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