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MARTURII PRIVITOARE LA ACTIVITATEA
CAMINULUI CULTURAL ŞI A UNIVERSITAŢII POPULARE
DIN UNGURENI - BOTOŞANI (1927-1947)
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Activitatea cultural-educativă de masă la sate in perioada interbelică a cu
noscut preocupări sporadice dar mC'r i t orii mai ales pentru faptul că ele sint a/tri
buite in genere nnor intelectuali entuziaşti, animaţi de dorinţa sinceră de a con
tribui la răspîndirea cunoştinţelor şti i nţi fi ce , cuLturale şi practic-gospodăreşti in
rîndul maselor.
Folosind modalităţi diferite, coresp u nzător cu posibilitătile epocii, iniţiatorii
şi organizatorii de acţiuni culturale in mase au reuşit cu succes să antreneze in
unanimitate sătenii la diversC' act ivită ţi menite să le îmbogăţească cunoştinţele
despre lume şi viaţă, despre lucrul pămîntului etc .
O vastă şi meritorie aclivitate în acest domeniu a desfăşurat-o Căminul eul·
tura! şi apoi Universi tate a populară din Ungureni - Botoşa ni, despre care Mihai
Sadoveanu s:cria în ar ti.colru l Paştile b lajin ilor sau găocile d e ouă ale profeso
rulu i Eu9en D. Necul a de la Ungureni, pub1icart în .,lnsemnăd ieşene" d.Jin H
aprilie 1936 UJrmă·toa.rele : ,.A.otun n ouă aJild, in ma:r.tde 1927, Ull1 om oare nu a făout ş
nu face poli•t:că, Eugen NkoLau, profesor de pedago gi e la Semin1aJrol «VeillÎlaimilr
Costache» din Iaşi, a ince p-ut o aot1V':ita.te dintre -cele 'mai c<iru:date. A creat ir
satul său natal Ungureni din ţinutul Botoşani, un Cămin Cultural. Scop : ridi
carea culturală şi economică a ţăranilor din regiune, dublată de o experienţă so
cial-pedagogică pentru determinarea metodelor de activitate la sate . . . " .
Desfăşur'înd o activitate pe ci-t de cuprinzătoare pe atit de meritorie, cămi
nul cultural din Ungureni s-a ridicat prin forţe proprii, fără nici un sprijin dir
aLtă parte. A intreprins acţiruni greu de realdzat :pe atUJruoi d e nn modest cărnd[
cultural din mediul sătesc. A folosit pentru prima oară filmul, audiţia la radie
a lu ptat pentru emanciparea economică şi cultural-ştiinţifică a ţăranilor de p
aces te meleaguri. Activitatea şi succ esele sale erau de i nvidiart;.
Conducerea căminului a stăruit in a-şi menţine independenţa faţă de alt
societăţi sau instituţid culturale cenkalle. La 1 5 decembri e 1933 Fundaţia a invi.ta
căminul de la Ungureni să se afilieze organizaţiei centrale a căminelor culturalE
Sfatul Căminului a hotărît să nu se afilieze Fundaţiei culturale, ci să devină Uni
versitate populară. Era riscant ca un cămin cultural să nu se afilieze Fundaţii101
conduse de Dimitrie Gusti şi patronate de rege. La 24 martie 1934 Fundaţia seri
Căminului din Ungureni : "Luind cunoştinţă de mult intens:a activitate, pentr
care vă aducem calde şi meritate laude, vă rugăm a ne comunica de indaltă dac
acel Cămin mai este afiliat Fundaţiei" Sfatul Căminului nu s-a grăbit să se afi
lieze. La 29 martie 1934 Sfatul Căminului a hotărit să rămînă cu totul indepen
dent. Nu este însă exclusă posibililtatea cit mai largii colaborări cu Fundaţia. :
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foarte probabil că acest conflict cu Fundaţia a contribuit la accelerarea lucrărilor
pentru trecerea la o nouă formă de organizare.
La 23 septembrie 1934 un număr de 2 1 2 membri au semnat actul constitutiv
şi statutul Universităţii populare din Ungureni, fiind prezent şi un magistrat de
la Botoşani. Universitatea populară din Ungureni devine astfel persoană juridică
autonomă. N-au fost membrii toţi locuitorii, dar Universitatea populară a acti
vat pentru progresul .tuturor. Se poate vorbi şi de o activitate ştiinţifică, pentru
că au cules folclor local, au colectat obiecte pentru muzeu, au colecţionat foarte
multe documente vechi şi noi, au pus bazele unei arhive fotografice (peisage, per
soane, aspecte ale vieţii rurale), au cerut contribuţia populaţiei pentru elaborarea
genealogiilor, pentru culegerea datelor istorice. Au alcătuit foi personale ale mem
brilor. Era la Ungureni şi un centru experimental pentru educaţia- adulţilor.
Căl'l1inul din Un�i a publicat "Buletillm.t� cămilnulru..i cultocal Unerureni:'
',
şi a elaborat un plan editorial, care însă nu s-a putut realiza.
.
Arhiva Universităţii populare a fost dusă la Craiova, unde însă s-a distrus
o bună parte. Tot ce a rămas se păstrează azi la Arhivele Statului din Iaşi.
In urma marilor prefaceri dtn ţara noastră, de după 1944, Universitatea
populară din Ungureni, cu forma sa de organizare şi cu planurile de perspectivă,
nu mai corespundea şi de aceea în şedinţa de la 25 martie 1948 consiliul de con
ducere al Universităţii a hotărît desfiinţarea acestui aşezămînt . S-a încheiat atunci
o experienţă pedagogică importantă.
Căminul din Ungureni s-a bucurat de mult prestigiu. In 1929 s-a plănuit
pentru zilele de 26 şi 27 octombrie un Congres Naţional de cultură populară sub
preşedinţia lui Nicolae Iorga. La acest congres trebuia să colaboreze : 1 ) Ateneul
Român din Bucureşti, 2) Centrala Caselor Naţionale din Bucureşti, 3) Ateneul
din cartierul Tătăraşi (laşi), 4) Căminul de la Ungureni. Din motive pe care nu
le cunoaştem, nu s-a mai putut ţine acest Congres.
Vechiul cămin şi vechea Universitate populară din Ungureni este o pagină
luminoasă de năzuinţă, de luptă pentru educaţia adultului. In legătură cu aceasta,
Vasile Pavelcu scria în 1 937 : "Undeva departe de zgomotul oraşelor, de zbuciu
mul pasiunilor omeneşti. acum zece ani, s-a înfăptuit Ulil gînd luminos, s-a in
trupat o idee socială, ideea aceasta s-a numit .,Căminul cuLtural din Ungureni,
astăzi "Universitatea populară" (Vremea şcolii X, 1937, p. 153).
La 21 mai 1967 s.:au sărbătorit la Ungureni 40 de ani de la înfiinţarea Cămi
nului culbura:J. din Ungnu.,eni. La 8 iam:Uiarie 1971 a fost reînfiLnţa.tă la Ungureni
Universitatea populară, în cadrul căreia se ţin cursuri pe care le consideră azi
necesare oamenii muncii.
Străduinţele harnicului profesor Eugen D. Neculau care a iniţiat şi condus
acest cămin cultural au fost răsplătite. Iată documentul oficial.
Decret
privind conferirea ordinului "Meritul Cultural" clasa a II-a profesorului
Eugen D. Neculau. Pentru activitate îndelungată şi merite deosebite în domeniul
educaţiei cetăţeneşti a oamenilor muncii de la sate, cu prilejul împlinirii virstei
de 70 de ani. Consiliul de stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. Se con!eră ordinul "Meritul Cultural" clasa a II-a profesorului
doctor pensionar Eugen Neculau din municipiul Iaşi.
Preşedintele Consiliului de Stat
Nicolae Ceauşescu
Bucureşti, 17 noiembrie 1971.
La Arhivele Statului din Iaşi se păstrează registrul "Căminul cultural Un
gureni, Corn. Ungureni, jud. Botoşani - Registru de activitate. In acest registru
este consemnată activitatea întreprinsă pe plan cultural de la 25 martie 1927 pînă
La 25 Inail'tie 1936. "Am sords acest re�tru au răbdarea pe oare mi-a dat-Q dra-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

3

CAMINUL CULTURAL ŞI UNIVERSITATEA POPULARA DIN UNGURENI

257

gostea penku mişcarea C'Ulturală de la Ungurend ". Alexan;drru D. Moişin, [nvăţător,
Iată cwn decurgeau şedinţele :
Şeză.toarea 1-a, 1927, martie 25. (Orele 3-4 p.m. La şcoo.la Sapoverui).
1) Dl. Al. Moisiu citeşte din reviste şi ziare veşti din ţară şi străinătate.

2) Dl. Eugt>n D. Neculau vorbeşte despre "Foloasele învăţătorii".
3) Se împart cărţi.

4) Se discută necesitatea unei băi publice,

Şezătoarea a 2-a, ,J927, ITIJaTiti.e 31, (Orele 4-6 p.m. La şcoala Sapoveni).
1) Dl. Al. Moisiu comunică ştiri din ţară şi străinătate.
2) Dl. Gh. AmăutJu ţine o liectJie de :istorie, .. Răz.boh1� cel Malre".
3) Se împart exemplare din "Cultul eroilor",
a 3-a, 1 927, aprilie 10. (Orele 3-5 p .m. La şcoala Sapove:ni).
1) Dl. Al. Moisiu comunică ştiri din tm"ă şi străinătate.
2) Dl . Vasile 1. Arnăutu ţine o lecţie de religie "Schimbarea calendarului".
3) Se împart calendare pe 1928,

Şezătoarea

Şezăt.oarea a 4-a, 1927, aprilie 16. (Orele 3-5 p.m. La şcoa.Ia Sapoveni).
1) Dl. Al. Moisiu comuni--:ă ştiri din ţară şi străinătate.
2) D-ra Natalia 1 . Arnăutu ţine o lecţie de geografie "Hotarele ţării noastre".
3) Se împar.t cărţi gratuit.
O altă formă de activitate la Căminul cultural din Ungureni.

Spectacolul cinematografic (20-23 mai 1927).
Filmele : 1) Sosirea generalului Badoglio, vedere.
2) Balaurul, comedie în 5 acte.
3) D'ale zilei, comedie.

27-30 mai 1927
l''ilmele : 1 ) Inmormintarea lui Carusso.
2) Artiştii împăratului Napoleon, dramă în 6 acte.
3) Cursa după milioan<', comedie în 2 acte.
1 1-13 iunie 192'i'
Filmele : 1) Cu aeroplanul....,ee ste cascada Niagara.
2) Cei trei sentimentali, vodevil în 5 acte.
3) Eroul comediei.

17-18 iulie 1927

Filmele : 1) Teodora, dramă istorică în 9 acte.
2) Milionar pentru o zi, comedie românească în 2 acte.
La şezătoarea din 20 iulie 1927, d upă informarea politică şi după conferinţa
despre "Bogiiţiile ţării noastre", se împart exemplare din Buletinul Căminului.
Este vorba de Buletinul ciiminului cultural Ungureni, Comuna Ungureni, judeţul
Botoşani, anul 1, nr. 1 , aprilie, mai, iunie 1927. Eugen D. Neculau scrie articolul
"Din experienţă", din care cităm "Rostul căminului cultural este să ridice satul
la o viaţă intr-adevăr activă şi conştientă. Intunericul ce domină la sate este
înspăimîntător : cînd ai cunoştinţă de acest adevăr, eşti :;;tăpînit de un sentiment
de groază, de îngrijorare". Ne spune şi Citeva lucruri din Ungureni "Din ziua in
care s-a dat primul spectacol cinematografic la acest cămin, a circulat zvonul
prin sa.t că din această pricină nu va ploua cîteva săptămîni, ca o pedeapsă dum
nezeiască. Şi cwn întîmplarea a făcut să fie lipsă de ploaie o bucată de vreme,
ei bÎine, sătenH în mare maj oritate au rămas cu aversiune faţă de · cinematograf.
In ziua cind s-au fotografiat membrii căminului şi s-au luat diverse poziţii şi
gospodarii din sat, bătrînii şi mulţi dintre săteni, căutau să nu apară in fata
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obiectivului, avînd credinţa că vor fi
vrăjiţi ca să moară".

convertiţi

la adventism

după

fotografie şi

Dare de seamă despre activitatea Căminului din Ungureni.
Infiinţat prin ordinul nr. 2069 din 12 martie 1927 Căminul cultural din
gureni funcţionează sub conducerea următorului sfat :

Un-

1) Prof. Eugen D. Neculau, preşedinte,
2) Vasile Casapu , funcţionar C.F.R., vicepreşedinte,
3) Dumitru Teodorescu, şeful gării ,

4) Dr. Aurel Bercovici, medicul spitalului,
5) Alexandru Moisiu,

secretar

şi bibliotecar.

directorul

şcolii din
-

Sapoveni,

6) Ioan Alexa, ţăran, cenzor şi casier al cinematografului,
7) Constantin P. Axint<>, membru de sfat şi operator la cinematograful că
,

minului,

8) Ioan Ionescu, comerciant.

Preşedinte de onoare : profesor Dr. Dumitru Furtună.
Membrii de onoare :
Ramiro Savinescu, Constantin l'edeleş, C. N. Iancu, Tiberiu Crudu, P. Da
rie, Vasile Isăcescu.

Căminul ace 1 1 0 membri. In timp de trei luni au Îlllcasat de la membri
56.000 lei "afară de donaţiunile făcute în natură". La şcoala din Sapoveni s-a
instalat o scenă permanentă, precum şi un aparat cinematografic procurat la 1
mai 1927 prin donaţii.
In 1927 s-a organizat o echipă sporti vă, şeful echipei fiind C. Arnăutu, iar

subşef D. Vizitiu. S-a început organizarea unui muzeu sub conducerea Doamnei
Ana Neculau, a Doamnei Aglaia Moisiu şi a Domnişoarei Natalia Arnăutu.
Programul fi.ecărei intl:!'lun�i a fost W1!Tlăitorul :

1. Apelul nominal, 2. o lecţie publică de istorie, geografie, instrucţie civică
etc., 3. comunicare de ştiri din ţară şi străinătate, 4. discuţii despre nevoile locale
şi soluţionarea lor, 5. 'Împărţirea de cărţi in mod gratuit. Biblioteca acestui cărnin
dispune de 568 volume, din care 200 sînt dăruite de Dr. Dumitru Furtună şi 100
de Eugen D. Neculau. Căminul din Ungureni administl'le8ză revista "Tudor Pam
file" ce apare l1a Dorohoi, sub conducetrea lud Dwni,tJru Furtună. L1 una din
şezători s-a cetit nuvela Popa Tanda de Ion S:lavdd . SătenH prezenţi a.u rămas
vădit impresionaţi, iar noi am rămas cu satisfacţia că am asistat la cea mai reu
şită lectură. s-au cetit şi Amintirile din copilărie ale lui Ioan Creangă. Numărul
2 al Buletinului pe iulie-decembrie 1927 cuprinde date noi despre activitatea
căminului. Biblioteca este condusă de ţăraJnul Ioan Alexa. La 4 septembrie 1927
doi elevi citesc bucăţi în legătură cu beţia, profesorul Vasile Arnăutu ţine o con
ferinţă despre alcoolism (foloseşte 20 de tablouri pe care le prezintă - proiectează
pe pînză. in legătură cu urmările beţiei, se citeşte "Testamentul unui beţiv" şi
se imparte gratuit broşura Beţia.
Buletinul căminului cultural Ungureni pe ianuarie, februarie, martie 1928
cuprinde o micromonografie a comunei Ungureni şi darea de seamă a activităţii
căminului. La toate serbările, conferinţele şi şezătorile, intrarea este gratuită,
sala este totd10auna pl'ină de 1ume.
In anul 1929, anul al treilea al activităţii Căminului din Ungureni apare nu
mărul 4 al BulErt-in'llluli ou subtitlllll "Sesdrunea oul!trumlă, 1 ootombrde 1928 - 1 aprilie
1929". Biblioteca are 3 284 de volume. IntrUIIlirile cuLturale sînt de 4 feluri : 1)
şezători (cu scop distractiv), 2) conferinţe (cu scop instructiv), 3) serbări şcolare,
4) spectacole cinematografice. Activitatea căminului Ungureni este foarte rodnică
şi e susţinută de harnicii locuitori din sat, care devin membrii, obligindu-se să
plătească cotizaţie, să · altoiască pomi, să aibă grădiniţă cu flori, să urmeze cursu
rile ce se ţin 1a cămin, să facă rezumate, să citească un număr de cărţi. Profe
sorul Eugen D. Neculau a pus o serie de condiţii grele, tocmai pentru ca prin
acestea să contribuie la educaţia adultului. In 1929 s-au cetit la Ungureni 2473 de
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cărţi şi au fost dăruite 526 de cărţi peilltru bibliotecile personale. Adunarea gene
rală a elaborat la 26 noiembrie 1933 un regulament pentru funcţionarea biblio
tecilor şi unul pentru întocmirea foilor de lectură. Fiecare membru al căminului
se obligă să citească de la 1 octombrie pînă la 31 martie cel puţin trei cărţi de
la bibliotecă şi să întocmească o dare de seamă înscris despre cărţile citite. Că
minul cultural din Ungureni şi-a extins activitatea în satele din prejur şi în anul
1933 a înfiinţat cu ajutorul Casei Şcoalelor 12 case de sfat, c1te una în fiecare
sat vecin. Casele de sfat erau un fel de filiale ale căminului. Membrii căminului
cultural au următoarele obligaţii :

1) Să plătească cotizaţie 25 lei pe an,
2) Să urmeze cu regularitate cele 15 şezători organizate de cămin in timpul

iernii.

3) Să citească în lunile de iarnă cel puţin trei cărţi şi să facă rezumate pe
Foaia de lectură. Cei care n u ştiu carte sirut obligaţi să înveţe abecedarul.
4) Obligaţiuni de ordin economic şi gospodăresc. Să aibă în grădină cel
puţin 20 pomi mari altoiţi sau pepinieră de puieţi altoiţi, să ţină curtea in ordine
şi curăţenie, să facă desmiriştirea, să aibă cultură de lucernă, trifoi sau porumb
furajer, să aibă grădină de flori şi de zarzavat, să ţină contabilitate casnică, să
lucreze raţional pămîntul şi să facă plantaţie de salcîmi pe terenurile degra.date,
etc. Acei membri care nu indeplinesc condiţiile fixate de adunarea generală înce
tează de a mai face parte din organizaţie. Programul de activitate cuprinde două
cicluri : 1) cultura (de la 1 octombrie la 1 aprilie) , 2) economie (de la 1 aprilie la
1 octombrie).
Pe teren economic au înfiinţat în 1932 o cooperativă agricolă de producţie,
care a înlesnit să·tenilor procurarea de seminţe, unelte, maşini agricole şi repro
ducători de rasă. Tot prin cooperativă s-au făcut 'începuturile de. apicultură, viti
cultură, sericicultură şi creşterea raţionalA a animalelor de mUJncă şi de hrană.
Sătenii au încasat prin Cooperativa agrirolă în 1932 contracte cu Fabrica de zahăr
şi au realizat venituri importante.
Pentru ca sătenii să poată avea creditele necesare, in condiţii avantajoase, in
februarie 1936 s-a înfiinţat o bancă populară.
S-au plootat 50 000 de puieţi şi pomi altoiţi. Au fost obişnuiţi sătenii să dea
ourăţenii cere<lllelor. La maşin.Ue de OUTăţit s-a l u cret, pînă in 1936 : ·1) la
vînturători - orz 244 140 kg, 2) grîu 216 961 kg, altele 23 854 - total 484 955 kg,
3) la trioare : orz 169 937 kg, griu 147 1 14 kg altele 890 kg, total 317 841 kg.

utenţie

Eugen D. Neculau a considerat însă că pentru o aotivitate mai intensă este
necesar să se înfiinţeze la Ung;uren� o Undversi�a.te p'Oplll•BII'" ă . La 4 decembrie 1934
Tribunalul din Botoşani a acordat personalitate j uridică Căminului cultural din
Ungureni sub o formă nouă, aceea de Universitate populară. Ministerul instruc
ţiunii a considera!, că e folosit termenul Universitate în sens impropriu şi a făcut
apel la instanţele judecătoreşti dar la 6 iulie 1935 Curtea de Apel din Iaşi a res
pins contestaţia Ministerului, prin decizia nr. 69. Universitatea populară din
Ungureni îşi desfăşura activitatea in 12 localităţi rurale : 1) Iepureni, 2) Sapoveni.
3) Ungureni, 4) Ungureni-Jianu, 5) Durneşti, 6) Mîndreşti, 7) Călugăreni, 8. Bor
zeşti, 9) Plopenii Mici, 10) Plopenil Mari, 1 1 ) Vicoleni, 12) Mihai Viteazul .

România
Grefierul Tribooalului Botoşani
Extract
Prin sentinţa civilă numărul 323 din 4 decembrie 1934 a Tribunalului Boto
şani, rămasă definitivă, intruci·t apelul declarat împotriva acelei sentinţe a fost
rmpins prin d �ziunea nr. 69 ddn 6 iulie 1935 a Ourţlii de Apel Iaşi, Secţia I-a,
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s-a recunoscut Universităţii populare Ungureni, judeţul Botoşani; calitatea de per
soană juridică.
Preşedintele Universităţii este dl Eugen D. Neculau, dar cenzoriJi. sÎillt : Gh.
A rnăutu, Dr. Bercovi ci, N . Goldbac h, D. Iuşcă, Şt. Dumitriu, Neculau Dumitru,
Th. Baciu şi P. Melinte.
Obiectul şi scopul : Ed ucaţia morală, religioasă, estetică, socială (civid şi
naţională) in telec tuală a membrilor săi, ridicarea nivelului cultural al populaţiei
din regiune şi ridicarea stării materiale a membrilor.

Această sentinţă este trecută Îlll registrul persoanelor j uridice al acestui Tri
bunal, la nr. 26/1936.
Grefier - .
Nr.

10874
I nd escifrab il

1936 februarie 12
L a sfîrşitul anului 1934 căminul cultural Ungureni s-a transformat in Uni•
yersitate populară, iar cele 12 case de cetit în cămine culturale filiale, avind
următoarele anexe şi real i zări :

1. Biblioteca de pe ste 2 500 volume, aparat de radio, apara t de cinematograf
şi 12 bib lioted filiale. Pînă la 1 februarie 1936 s-au organizat 1 968 intruniri cul
turale, din oare 1 288 şezători, 512 conferinţe cu proiecţii şi filme documentare,
79 producţii şcolare şi săteşti, 244 audiţii la radio şi 45 intruniri diverse. In iarna
anului 1933-1934 s-au scris 296 rezumate de cărţi citite şi 241 in iarna anului

1934-1935.
2. Muzeu agricol şi sta ţie de material agricol.
3. O secţie horticolă eondusă de un specialist ataşat de Ministerul Agricul
turii , in anul 1930. In curs de trei ani s-au plantat 2 000 pomi adulţi altoiţi,
80 000 puieţi de pomi altoiţi, în majoritate de echipele căminului, 5 000 duzi, nu

meroşi salcîmi şi copaci de pădure.

4. O secţie cooperativă de exploatare agricolă, care a ajutaJt pe săteni cu
seminţe, cu reproducători, cu une lte şi maşin i agricole a cordate la diverse inter
vale de Ministerul Agriculturii. Se lucrează in direcţie agricolă, pomicolă, seri
cicolă. Cooperativa are patru staţiuni pentru curăţirea cerealelor (Ungureni, Bor
z eşti , Vicolen i şi Mîndreşti).
5. O secţie cu sindicat pentru cultura sfecl ei de zahăr, in fi i n ţată in toamna
1934, a triplat terenul cultivat, ridicîndu-! la 100 ha în 1935.
6. O şcoal ă ţărănească de agricultură pentru adulţi, înfiinţată de secţia agri
colă din Botoşani, în colaborare cu Căminul Cultural. Deschisă în 22 noiembrie
1934, cu 25 de elevi, membrii Căminului, a dat rezultate e:lcterm de mulţumitoa.re,
anului

lucru atestat şi de raportul inspectorului general agricol, delegat să asiste la exa
menul de absolvire a primului trimestru dLn mantie 1935.
virat

7. Banca populară ddn U111g:ur-end, cu oapJtal social 1 10 000 leii , d m oare a
28 000 le i , şi-a inceput activitatea la 26 februarie 1936. A acordat pinA acum

22 000 lei împrumut la 40 de gospodari , numai pey.:ru cumpărare de sertlinţe şi
vite de muncă, sau în caz grav de boală, controlul modului cum intrebuin ţează
fiecare împ rumutător banii se face prin căminele culturale. Programul Universi
tăţii populare mai cuprin d e : clădirea de localuri proprii pentru Universitate ş i
pentru Căminele filiale, reclădirea bisericii din Vicoleni, monument iSII:ol"ic, infiin
tarea unui centru zootehnic şi a unei pepiniere, infiintarea de băi populare in
satele regiunii, înfiinţarea unei şcoli primare experimentale pentru copiii săraci
din regiune, a unei şcolJ de lucru manual pentru bărbaţi şi a unei şcoli de eco
nomie casnică şi gospodărie pentru femei.
Iată deci un cărturar care, lucru rar, nu e W1 d ezertor dintre ai săi. Cite
mii de fii al ţăranimii au rămas complet despărţiţi de vatra veche indulclţi de
pîinea albă a slujbelor, indiferenţi pentru intunericul celor de acasă şi pentnl
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suferinţele lor. Profesorul Eugen Neculau, cu o îndrîjire şi o statornicie pe care
nu le putem lăud a · îndestul, se devotează unei opere nobile, deschizînd drum nou.
I n 1930 cele 12 localităţi aveau 1 322 de gospodării şi 5 931 locuitori. Pe în
cetul, Universitatea populară din Ungureni a reuşit să organi zeze un muzeu. A
fost ·inaiugurat în 1944. �a deschls dulTIIim ica şi Îlll sărbămri. Incă de la 27 mai
1927 au cumpărat un aparat de proiecţii. I n 1933 au cumpărat 438 diapozitive
(de pomicultură. viticultură, agricultură, sericicultură, apicultură). lnvăţătorul Du
mitru Neculau a realizat 1 200 diapozitive. De l a 25 marttie 1927 pină la 25 martie
1936 au fost realizate :l 000 de ·întruniri cullturale. Din 1936 pînă în 1948 au fost
organi zate 2 000 de întruniri. La 26 decembrie 1929 a rulat la Ungureni filmul
"Concursul de stele de la Săveni", realizat de societatea corală George Enescu
din Săveni . Prima audiţie la radio in Ungureni a fost la 19 octombrie 1830 cu
următorul program : 1) Gh. D. Ungur. Veştile săptămînii, 2) D. Chrbea. Cîntece
româneşti din frunză, fluier şi caval, 3) Constantin Kiriţescu. Lectură din cartea
Războiul pentru întregirea neamului, 4) Nicolae Para. Lectură, 5) Informaţiuni,
6) Cronici'\ meteorologică. 7) Orchestra Grigoraş Dinicu.
La :23 martie 1933 profesorul Eugen D. Neculau a tinut o conferinţă la Radio
BucureşH despre 0 experienţă pedagogică în lumea satelor" în care a analizat
Yiaţa culturală din Un guren i Din 1932 s-a introdus obligativitatea de a se ţine
la toate căminele şezii.�ori. De exemplu La 4 februarie 1932 a avut loc şezătoarea
nr. 446 sub conducerea ţăranului D. I. Roman din Mîndreşti :
1) Partea informativă. Ştiri din ţară şi străinătate , veşti de la centru.
2) Partea instr<uctdv-educativă : Femeia .îndărătnică. Lectluiră din cal'tea Ră
sadniţa şi plantele de răsad, de Vasile Saidoveanu. Cum cultivlf pămîntul un ţăran
cu ştiinţă de carte.
3) Ionica Haplea, povestire. Taclale, povestiri. Lume proastă, Talmeş-balmeş,
Nu te amesteca unde nu-ţi fierb e oala, Baba şi diavolul, Dacă s-ar ţine fălcile,
Hai şi tu, A fi moşneag, a fi.
4) Ascultare la patefon.
Şezătoril e au fost foarte frE'cventarte şi apreciate de săteni. I n 1932 au început
şi cursurile de alfabetizare. Căminul a achiziţionat de la Casa şcoalelor 100 abe
C'eda're pentru 'adulţi, de Ion C.iorănesn1 şi 100 cărţi de catere rpentl!"u ad.ulţi, de
C. Bejenaru. Au ţinut lecţii de alfabetizare învăţătorii, dar şi ţăranul Ioan Alexa,
bibliotecarul din Ungureni. Cursurile erau din cele mai felurite domenii : uma
niste : istorie, drept, economie politi că, sociologie etc. ; ştiinţifice : matematică.
astronomie, fiziCă, chimie, geografie, zoologie, botanică, medicină, biologie, agri
cultură, zootehnic etc.
Conducerea căminului era foarte atentă la toate problemele economice. De
exemplu în 1932 a cerut Ministerului de finanţe să reducă cu 50 la sută datoriile
a 228 locuitori pentru laturile de casă, pentru că în decursul anilor, au scăzut
preţurile Ia produsele agricole. Ministerul de finante a aprobat cererea. Sfatul
Căminului a trimi s 14 t i neri la şcoli horticole. A sporit atî.t de mult horticultura,
înctt în 1930 Ministerul agriculrturii a ataşat pe lîngă Căminul din Ungureni un
horticultor, care să fie instructor ambulanrt; pentru cele 12 sate. Sfatul căminului
a dat seminţe şi răsaduri fără plată cîte 5 grame de seminţe de dud, etc. Fiecare
sătean şi-a făcut o mică pepinieră, a semănat sîmburi, a altoit, a format coroane
etc. La cererea Sfatului Căminului, Serviciul horticol a procurat sătenilor unelte
şi instrumente pomicole şi viticole. I n 1933 erau în cele 12 localităţi 1 382 pom1
fructiferi şi altoiţi, 3 320 nealtoiţi, 448 duzi altoiţi, 5 198 duzi de doi ani, 14 733
arbori. Puieţi aLtoiţi 996 în 1931, 2 331 în 1932, iar în anul 1933. s-a ajuns la 8 749.
Erau 156 stupi sistematici, 398 stupi primitivi, 77 grădiniţe de flori, 561 grădini
de legume, 4 crescătorii de viermi de mătase. Din 1935 Ministerul Agriculturii a
retras postul de horticultor, dar activirtatea de îndrumare a fost continuată de
echipe de practicieni pomicoli. I n 1937 Sfatul căminului a organizlitt într-o gră
dină închiriată, o pepinieră pomicolă. Au fost plantaţi 18 000 puieţi (meri, peri,
pruni, g utui, cireşi). . I n 1937-1940 s-a continuat plantarea l;lealului de la spital
j)e , o suprafaţă de 5 hectare şi s-a realizat un parc frumos. Se desfăşura la Ungu..

.
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reni o intensă activitate economică, dar in legătură cu activitaltea culturală. Banca
de credit din Ungureni a activat atit de corect, incit in 1940 Banca Naţională i-a
acordat dreptul la credit nelimitat. La 1 august 1939 s-a deschis la Ungureni un
magazin universal. Cooperativa era bine aprovizonată şi in 1942 a desfăcut arti
cole monopolizate în valoare de 2 226 320 lei . Cooperativa a valorificat sfecla de
zahăr, făcînd cor1tract cu fabrica de la Ripiceni. De exemplu în 1927-1928 bătrî
nul Costache Gro7l81Vu a alJes torotă darna sernănţe perut:ru semănart. Le alegea pe
cuptor cu mina. La maşină, toată treaba aceasta se putea face în cîteva ore. Că
minul cultural a adus de la Botoşani şi de la Dorohoi maşini şi a reuşit să facă
patru staţiuni de curăţirea seminţelor. In 1942 Universitatea populară din Ungu
reni a obţinut de la Ministerul Agriculturii un lot de maşini agricole, pe care
le-a pus la dispozitia membrilor săi. In timpul celui de al doilea Păzboi mondial
activitatea Unităţii populare din Ungureni a continuat, dar în condiţii �- grele.
A n e x ă

1. Statutul şi Actul constitutiv
al Universităţii populare Ungureni ( j ud. Botoşani)
Cap. I. Infii nţare, scop

1) Se înfiinţează pe termen nelimitlalt o Universitate populară cu denumirea
,.Ungurenii" persoană morală şi juridică cu sediul în Ungureni, jud. Botoşani,
constituită în confqrmiltate cu legea persoanelor juridice run 1924.
2) Raza de acţiune a Universităţii populare Ungureni cuprinde următoarele
sate : Iepureni, Sapoveni, Ungureni, Isăoescu, Jianu, Ciulei, Dorneşti, Mîndreşti,
Căiugăreni (jud. Botoşani) şi Borzeşti, Plopenii Mici, Plopenii Mari, Mihai Vi
teazul şi Vicolenii Mari şi Mici (jud. Dorohoi). Satele arătate mai sus sînt grupate
in circumscripţii delimitate de adunarea generală. Regiunea nu poate fi mărită
sau micşorată, decît prin hotărîrea adunării generale.

3) In fiecare circumscripţie funcţionează un cămin culitural al Universităţii
Fiecare cămin cultural are o anexă, o casă de sfat. Căminele culturale filiale
sînt persoane Ill.OTaile şi jru.t"lidice. Oasele de sfat aJnexate căminerlor sînJt pers :mne
morale.
4) Universitatea populară Ungureni ia locul Căminului cultural Ungureni ,
care l a data autentificării prezentelor statute, încetează d e a ma i funcţiona. Toată
averea Căminului cultural U.ngureni şi a celor 12 case de sfat filiale trece în
posesiunea Universităţii populare Ungureni. Intreaga activitate a Căminului cul
tural Ungureni din 1927 şi pînă la data aUJtentificării statutelor de faţă este con
siderată ca pregătitoare înfiinţării Universităţii populare Ungureni .
5) Universitatea populară Ungureni este o instituţie independentă cu com
pletă libertate de iniţiatdvă şi 31C�une IÎrn progremul său. Ea � cu toartc
autorităţile, instituţiile şi Fundaţiunile care urmăresc ridicarea satelor. In special
Universitatea colaborează strîns cu Academia Română şi Ministerele de Instruc
ţiune, Agricultură şi Sănătate şi cu Fundaţia Culturală din Bucureşti.
6) Universitatea populară Ungureni urmăreşte : 1. Educaţia morală religi
oasă, estetdcă, socia.lă (civdcă şi paJtriotdcă), intelectuală a membrilor săi, deci ridd
carea nivelului cultural a membrilor din regiune, b) Ridicarea stării materiale a
membrilor lor, refacerea gospodăriilor şi organizarea ţarinelor, realizări pnldtice
în toate ramurile de producţie, educaţia profesională a plugarilor membri. Ridi
carea standardului de viaţă. Refact'rea regi unii din punct de vedere economic,
sanitar, edilitar ; c) Experim<'nt pentru direcţiile arătate la punctele precedente,
Astfel Universitatea populară urmăreşte un scop ştiinţific, activează pe baza unor
principii ştiinţifice şi este o instituţie pentru experiment social-pedagogic la sate,
un seminar de pedagogie aplicată, o şcoală pentru învătăminte sociale.

7) In toate ramurile de activitate ale Universităţii şi filialelor sale, sînt cu
totul interzise manifestări politice de partid. Persoanele care prin activitatea lor
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vor fi dovedite că urmăresc un scop politic, vor fi excluse din întreaga organiza
ţie. Membrii Universităţii au dreptul să păstreze orice credinţă politică şi s-o ma
nifeste in afara organizaţiei.
Cap. II. Organizare interioară

8) Organele Universităţii populare sint : adunarea generală, consiliul gene
ral, consiliul de conducere, comitetul de direcţie, consiliul cenzorilor şi diferite
comisiuni speciale.
9) Ca organizare centrală Universitatea are un secretariat general şi 2 sec
ţiuni, una culturală şi alta economică. Cind se va simţi trebuinţă, adunarea gene
rală va putea înfiinţa o secţie administrativă sau altă secţiune, care vor func
ţiona după un regulament special. La secretariatul general sint ataşate caseria,
contabilitatea, arhiva şi inventarul.
10) Se cţia culwrală are ca atribuţiun� : a) conduce .intreaga activ.H<ate cul
t urală
din
regiune
şi
urmăreşt e
opera
de
educaţie
morală,
religi
oasă, socială, estetică şi inteleotu<ală a membrilor ; b) Are in grijă funcţion<a1·ea
tuturor bibli otecilor, organi zPază radio, cinema şi toate intrunirile şi manifestările
de ordin cult ural din regiune : conferinţe, şezători, proiecţii etc. ; c) Intocmeşte
monografii, studii, anchete sociale, psihologice şi pedagogice cerute de spiritul
ştiinţific al mişcării, d) Intretine legături cu instituţiile de cultură din ţară, cu
Ministerul Instntcţiunii şi Casa Şcoalelor şi cu Fundaţiunile culturale, Cămine
cullburale sau organimţ·ilun•i similare ddn ţară şi străinătalte, e) �i:roază oUJI'Sluri
ciclice şi condtroe eventualele şcoli ce ar lua fiinţă pe Lîngă Univers�tatte �Ş i
care ar avea şcoli d e cul.tură generală, f ) Ţine legătura cu şcolile d i n regiune,
pentru a urmări activitatea copiilor din şcoală şi pentru a face asistenta şcolară
in scopul unei educaţii şi instrucţiuni complete a acestora, g) Publică studii şi
dări de seamă asupra mişcării şi tipăreşte revistă populară, biblioteci pentru
popor şi broşuri de popularizare, h) Orice alte însărcinări date de adunarea gene
rală sau de consiliul de conducere.
1 1 ) Secţia economică a Universităţii in regiune are următoarele atribuţii :
a) Exerc i t ă intreg programul economic al Universităţii in regiune şi conduce toate
filialele, anexele economice de pe lîngă Universitate şi cămine, b) Urmăreşte
ridica1·ea materială a membrilor şi întocmeşte statistici în această direcţie, c) Ac
tivează in direcţia agricolă, pomicală, viticolă, avicolă, sericicolă, apicolă coope
ral i s ! ă (producţie, aredit, consum şi desfaccre, rurendatre şi c mn.păra:re et.c.). In sen
surile real izării arătat mai sus întreprinde acţiuni de propagandă, precum şi reali
zări practice, d) Va face educaţie şi instrucţie profesională a agricultorilor, mem
brii din regiune, c) Dirijează industria casnică şi diversele atelieTe create pe lîngă
Universitate sau filiale, f) Conduce diverse anexe infiinţate in scop ştiinţific pen
tru lectura economică, cum ar fi de pildă şcoli speciale, laboratoare, muzeu, sec
ţie de material didactic şi de propagandă, g) Organizează demonstraţia practică
in direcţi ile arătatte sub punotrll'l "c" f�e �ndi�dtua:l in .gospddări.He membf,ilQr, fie
in real izări colective.
12) In colaborare cu alte instituţii, Universitatea poate susţine în reginne
şcoli de orice n atură, sau aşezăminte similare. AstfC'l de aşezăminte vor funcţiona
după regulamente şi după programe la intocmirea cărora a luat parte şi pre
şedintele Universităţii, in calitate de consilier pedagogic. Consiliul de conducere
al Universităţii va face in amănunt normele de colaborare pentru conducerea şi
intJ-eţinerea aşezărnintelor. In comitetul de conducere al acestui nou aşezămint
Universitatea \'a fi reprezentată în proporţie de cel puţin l j3 din nr. membrilor.
Aşezămintul nou nu poate avea decît scopul pe care îl urmăreşte Universitatea
prin art. 3. Colaborarea este posibilă numai in cazul cind şcoala sau noul aşe
zămînt pus exclusiv Ia dispoziţia Universităţii.
13) Universitatea se poate asocia cu alte instituţii, pentru orice fel de reali
zări şi demonstraţiuni de ordin practic, in cadrul programului său de activitate.
Asocierea va avea la bază condiţiunile fixate de alineatele b, c, d, e, f, ale artico
lului precedent.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

l.

264

10

NAGHIU, C. CLOŞCJI.

14) Univeristatea populară Ungureni va putea organiza în tot decursul anu
lui conferinţe, sau cicluri de conferinţe cu subiecte culturale şi economiceşti
ţinute de personalităţi mari din ţară, invitlalte în mod special. Universitatea va
da ocazie membrilor săi, să cunoască în modul acesta pe oamenii mari ai ţării.
15) Anul de activitate al Universităţii începe în prima zi după adunarea
generală din luna aprilie şi se încheie in seara zilei ce precede adunarea generală
din aprilie viitor. Anul de activitate se împarte în două sesiuni : 1) economică
aprilie-octombrie) şi culturală (noiembrie-martie). Lucrările de cancelarie şi
gestiune financiară atît la Universitarte cît şi la filiale, urmează anul de activitate,
deci se deschid în prima zi după adunarea generală dirn aprilie şi se închid în
preziua adunării generale din aprilie viitor. Filialele cu statut aparlte fac exceP
ţie de la această prevedere, urmînd normele fixate în statutul lor -propr u.

!

16) Universitatea şi filialele sale, încetc•ază activitatea de birou şi _!:ea prac

tică în zilele de duminică, sărbători religioase ţinute de biserică şi sărbători na�
ţionale. Pot avea loc în aceste zile întruniri cul turale' sau întruniri şi reuniuni
cu scop administrativ. Orele de serviciu şi lucru la Unive-rsitate, filiale şi servicii
dependinte, se fixează prin regulament întocmit de consiliul de conducere. Uni
venitatea are trei zile aniversare, 13 februarie (întemeierea căminului cultural,
Ungureni), 25 martie (1nceputul activităţii la cămin) şi ziua în care va începe
a funcţiona Universitatea.

17) Universitatea populară Ungureni are trei vacanţe : a. crăciunului, a Sfin
telor Paşti şi vacanţa de vară (O lună). Un regulament va fixa activitatea în de
cursul acestor vacanţe.
18) Programul· de activitate al Universiltăţii şi filialelor sale este întocmit
de preşedinte, supus diferitelor comisii speciale, consiliului de conducere, consi
liului genere! al adunării generale. Trecut prin aceste organe, programul de acti
vitate este obliga!Qr pentru Universitate şi filialele lor. Programul detaliat al acti
vităţii din sesiunea culturală este trecut prin consiliul general din toamnă, fără
a fi ne'V'Oie de convocat o adunare generală pentru a-1 aproba.
19) Consiliile speciale înfiinţa/te pe lîngă Universitate vor funcţiona după
regulamente speciale întocmiate de factorii care au creiat aceste comisii. In orice
caz, scopul şi activitatea acestor comisii vor privi numai Universitatea şi mem
brii săi.
20) Universitatea este reprezentată în justiţie prin preşedintele său, sau prin
un delegat al acestuia. Filialele cu statut propriu au delegatul fixat de adunarea
generală şi statutul respectiv. Universitatea va avea un consiliu j uridic.
21) Funcţionarii Universităţii numiţi de consiliul de conducere sînt funcţio
nari particulari. Consiliul de conducere le fixează remuneraţila. Funcţionarii ata
şaţi de Ministere, sau alte instituţiuni şi autorităţi, sînt funcţionari de stat, pri
mesc remuneraţii de la autoritatea respectivă şi se conformă întru totul Statu
tului de :faţă, precum şi Regulamentului special al serviciului lor. Ei lucrează
sub conducerea preşedintelui Universităţii , care face Ministerului sau autorităţii
respective, memorii şi note calificative, asupra funcţionarului respectiv. Toţi func
ţionarii Univenităţii se pot bucura de avantaj e ca : diurnă, comision, locuinţă,
încălzit, iluminat etc., după posibilităţile pe care le are Universitatea. Asemenea
avantaj e ce pot avea şi persoanele care prestează servicii la Universitate, fără

salar. Toate avantajele de mai sus sînt a cordate de consiliul de conducere, după
propunerea preşedintelui. Oamenii de serviciu de la Universitate şi filialelor sillit
numiţi şi revocaţi de preşedintele

Universităţii. Salariile lor sînt fixate de consi

liui de conducere. Personalul angajat pentru aşezămintele şi demonstraţiile prac
tice prevăzute î n art. 12 şi 13 al prezentului statut, depind de comitetul de con
ducere reprezentativ.

A ctivitatea acestui personal este controlată şi de preşedin

tele Universităţii, sau de deleg81tul său. Un regulament special, întocmit de con
ducere,

va

fixa

situaţia

atribuţiile, ierarhia,

tuturor

avantaje

funcţionarilor

Universităţii

etc.
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22) Elevii care vor lipsi 4 zile consecutive de Ia data inceperii cursurilor
vor fi eliminaţi iar locurile lor vor fi completate cu ale altor inscrlşi.
22) Pentru orice chestiune de specialitate Universitatea va putea avea con
silieri, de al căror aviz se va ţi.ne seamă in organizarea şi desfăşurarea progra
mului de acţiune. Consilierii pot fi onorifici sau cu remuneraţie şi sint numiţi de
consiliul de conducere. Diferiţi specialişti, invitaţi de consiliul de conducere în
localitate, vor primi cheltuieli de transport şi întreţinere din partea Universităţii,
după caz.
23) Un regulament special, intoa&J t de consiliul de conducere va fixa nor
mele după care secretariatul general şi toate subdiviziurnile sale.
,

[. . . [

Regulamentul aa-e 149 de actăcole (Adnnarea gernemJ.ă a UndivenWtăţii populi'IN!
d i n 1 mal!'tie 1938) iar J.a 30 martie ,1947 a fost adoptat un nou statut extrem de
lung, cu 333 de articole, pe care însă n-au mai avut vreme să-1 aplice.
,

I I . Sectia agricolă Botoşani
Statutul şcoalei ţărăneşti agricole din
Ungureni, ;udetul Botoşani

Botoşani, Tipografia Munca
1935
Cap. 1 . Denumirea şi reşedinţa

1 ) Se înfiinţează de către secţiunea agricolă Botoşani in strînsă colaborare
cu Căminul cultural Ungureni, pe termen nelimitat o şcoală pentru pregătirea
profesională a agricultorilor.
2) Şcoala se va nunti .. Şcoala ţărănească agricolă UngurE>ni" şi va avea se
diul in comuna Ungureni.
Oalp.

II. Scopul

3) Şcoala are de scop să răspîndească cunoştinţe temeinice din agricultură
şi ramurile ei secundare, să ajute pe elevii săi să-şi refacă gospodăriile şi si
exploateze în mod raţional ţarinele şi să ducă un trai Igienic. Pe lîngă asistenţă
agronomică, şcoaLa va da e!Pvilor săi şi asistenta sanitară.
4) Cunoştinţele de cultură generală şi educaţie socială, civică, naţională,
estetică, religioasă şi morală rămîn in sarcina Căminului cultural Ungureni care
le va rezo l va prin filialele sale. Preocupările educative totuşi nu vor lipsi din
programul şcoalei. Elevii vor căpăta deprin deri de bună pulitare.
5) Durata învăţămîntului în şcoala ţărănească agricolă Ungureni este de 2
ani, anul 1 şi anul II.
Cap. III. Mijloace de acţiune

6) Şcoala va avea tot materialul didactic necesar cursurilor teoretice, labo
rator, aparatele şi instrumentele necesare cerootărilor ştiinţifice in legătură cu
cursurile predate, precum şi un depozit de maşini agricole utile demonstraţiilor
practice. Poate fi î nii inţat şi un punct zootehnic cu staţie de morută.
7) Instrumentele, uneltele, şi maşinile vor fi folosite numai de elevii ei şi de
absolvenţii şcoalei.
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8) Şcoala nu va avea deocamdată teritoriu propriu . Terenurile elevilor vor
forma cimpul de experienţă şi demonstraţie al şcoalei.
9) Elevii obţin asistenţă agronomică şi sprijin efectiv in exploatările lor,
după gradul lor de aptitudine şi ştiinţă in şcoală.
10) Disciplina în şcoală va fi blîndă. Se va experimenta sistemul de condu
cere de sine a clasei. Nu se aplică pedepse de nici un fel. In cazul cind se con
stată că elevul nu corespunde cerinţelor impuse de regulamentul şcolar va fi
eliminat de către comi·tetul şcolar după avizul consiliul profesoral.
1 1 ) Ş coa la va procura elevilor şi rechizitele trebuincioase.
,

Cap. IV. Condiţiile de admitere
12) Pentru inscriere la şcoală se cer următoarele condiţiuni : a) Solicjbantul
să fie major, căsătorit şi satisfăcut legea recrutării, b) Să fie agricuLtor şi pro
priPtar de casă şi de pămînt, c) Să ştie bine a ceti şi a scrie, d) Să fie membru
ordinar al Căminului cuLtural Ungureni. Pentru primul an se admit elevi necăsă
toriţi, dar cu armata făcută.
13) Pentru inscriere solicitantul va prezenta la cancelaria şcoalei, cererea
scrisă pentru înscriere şi o declaraţie in care îşi va l ua obligaţia să frecventeze
absolut regulat cursurile şcoalei, că se va supune regulamentului şcoalei şi deci
ziilor luate de comitetul şcolar şi că va aplica în gospodărie şi ţarina sa .toate
cunoştinţele învăţate.
14) Pentru admiterea şi inscrierea în şcoală, elevii vor trebui să aibă avizul
favorabil al Căminului cultural Ungureni.
15) Elevii şcoalei sînt extPrni, iar întreţinerea şi transportul ii priveşte pe ei.
16) Numărul elev i lo r dintr-un an poate fi maximum 30 şi minimum 10 şi
sint recrutaţi din toate satele regitmii în care activează Căminul cultural Un
gm·eni .
17) Anul şcol a r incepe l a 1 5 octombrie a fiecărui an iar cursurile teoretice
între 1-20 noiembrie şi durează pînă la 15 martie-! aprilie, după decizia Comi
tetului şcolar. InscriPrile în anul 1 se fac numai între 1 octombrie şi 1 noiembrie,
a fară d<' primul an de activitate.
18) Anul şcolar cuprinde două perioade : 1) de l a deschidere şi pînă la 31
martie, care formează perioada de şcolaritate propriu zisă, tn decursul acestei
perioade vor an•a loc cel puţin 1 1 2 ore de studiu şi cel puţin 56 ore de preocu
pări de ordin practic. Perioada a II-a de la 1 aprilie şi pînă la finele anului
şcolar 15 octombrie. In acest interval de timp personalul didactic al şcolii lucrează
după progra·mul stabilit de comitetul şcolar şi corpul profesoral in strînsă colabo
rare cu elevii şcoalei in gospodăriile şi laturile lor.
19) Elevii nu plătesc nici un fel de taxă şcolară. Cursurile şi demonstraţiile
sint cu totul gratuite.

Cap. V. Obligaţiile elevilor
20) In perioada 1 clasele se va ţine Îll1 zilele hotărîte de Comitetul şcolar,
2 sau 3 zi_!e_�e2ăptămînă. Dimineaţa intre 8-12 vor fig:ura 4 ore cu materii teo
retice, iar după amiaza între 2-4 ore cu preocupări de natură practică şi aplica
tive. Ora este de 50 minute. Intre ore se dă o pauză de 10 minute. La ora 10
pauza este de 20 minute. La intrarea şi ieşirea din clasă atît dimineaţa cit şi
după amiaza se face rug�ciunea.
21) Notele de frecventare şi purtare se pun după aprecierea Comitetului şco
lar şi consiliului didactic. Ambele nu vor fi mai mici de 6. Dacă sint sub 6 atrag
eliminarea.
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23) Elevii care lipsesc, chiar motivat, de la o treime din totalul orelor de
şcoală din primul semestru (teoretice sau practice) rămîn în situaţia necompletă
şi nu trec în anul II, sau repetă anul I .
2 4 ) Motivarea absenţelor se face numai pentru cazuri de boală şi pentru ca
zuri de forţă majoră bine dovedite.
2:>) In decursul fiecărui an şcolar elevii vor trece două examene, unul la
sfîrşitul anului 1 şi altul la sfîrşitul semestrului Il, între 29 septembrie şi 10 oc
tombrie. Data examenelor, comisiunea examinatorie. precwn şi obiectele din care
vor fi examinaU elevii, vor fi fixate de Comitetul şcolar.
:!fi) Exnmemrl de pl1Îrnăvară va fi SICI"iptic şi oral, elevii vor obţine 4 note : la
teză, la oral. la frecvenţă şi la purtare. Aceste 4 note vor forma media semes
trului 1.
27) In octombrie elevii vor trece examenul de sfîrşit de an. Comisia exami·
no.toare va vizita, rînd pe rînd, gospodăriile şi ţa.rinile elevilor apreciind gradul
in care au aplicat cunoştinţele dobindite in şooală. In acelaşi timp comisiunea se
va informa şi asupra relaţiilor sociale ale elevilor. La examenul din octombrie vor
Ci două note, una pentru aptitudinile pr�ionale şi alta pentru purtarea socială.
Aceste două note vor forma media semestrului doi.
28) Cele două medii semestriale adunate formează media generală de fine
de an, în baza căreia se face promovarea şi clasificarea.
29) A precierea elevilor se face cu note de la 1-10. Pentru a promova in anul
II, se cere cel puţin media 6.
30) Elevii anului Il vor trece aceleaşi, obţinînd media semestrului 1, cea a
semestrului Il şi o medie generală de fine de an. Cei care vor obţine media ge
nerală 6 la finele celui de al doilea an şcolar, se vor prezenta la examenul de
absolvire.
31) Examenul de absolvire va consta dintr-o teză şi oral, din materia de
studiu a celor doi ani şcolari. Notele din teză şi oral vor forma o medie. Media
generală de absolvire va rezulta din adunarea mediei de la Slfirşit, media din
anul 1 şi media din anul II. Elevii care vor obţine media generală 6 vor fi decla
raţi absolvenţi.
32) Examenul de absolvire se va da intre 1-14 octombrie a fiecărui an.
33) In cadrul unei serbări şcolare, Comitetul şcolar va împărţi certificatele
de absolvire şi premii după media generală de absolvire.
34) Absolvenţii şcoalei care au obţinut certificat, se bucură de toate avan
tajele pe care şcoala le va accepta in mod special prin rcgulamerutele sale. Ei vor
putea cere oricind şcoalei asTstenţă agronomică şi vor avea dreptul să-şi împros
păteze cunoştinţele, cursurile şi demonstraţiile organizate de şcoală.
Cap. VI . Organele de conducere

a

şcoalei

35) Şcoala va fi condusă efectiv de către un comitet şcolar alcătuit din Pre
şedintele Secţiei Serviciului Agricol, Directorul Şcoalei ţArăneşti agricole şi Pre 
şedintele Căminului Cultural Ungureni, care comitet are in primul rind în grija
sa. administraţia şi conducerea materială a şcolii.
36) Comitetul şcolar mînuieşte fondurile Şcoalei după bughet. După avizul
său directorul şcoli, face plăti.
37) Comitetul şcolar, completat cu Consiliul profesoral, alcătuieşte programa
analitică pentru cursurile teoretice, programul de acţiune, practică şi regulamen
tele pentru organizarea şi administrarea şcolii. Toate acestea vor fi supuse spre
ratificare consiliului de administraţie al Secţiei Agricole Botoşani, care devin
obligatorii pentru şcoală.
38) Comitetul şcolar se întruneşte obligatoriu odată pe lună şi este prezidat
de preşedintele Secţiei Agricole din Botoşani. In lipsa sa, cei trei membrii pre-
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zidează fiecare, cu rindul, cite o şedinţă. Comitetul şcolar lucrează cu cel puţin
trei membrii. I n cazul în care lipsesc doi membrii. comitetul se va completa cu
un membru al corpului didactic al şcoalei, care s-ar găsi în localitate. La sfîrşitul
şedinţei comitetul şcolar încheie un proces verbal.
39) Comitetul şcolar numeşte persorualul didactic şi administrativ al şcoalei.
40) Preşedintele Căminului cul,tural Ungureni este consilierul pedagogic al
şooalei.
Cap. VII. Persooolul didactic şi administrativ
41) Profesorii şcoalei vor trebui să aibă studii academice. Vor� ţine absolut

regulat cursurile şi se vor interesa indeaproape ca scopul şcoalei să fie ,atins.
42) Şcoala deocamdată nu vai mai avea personal special ci se va serVi de
specialiştii pe care ii are Ministerul de Agricultură şi Sănătăţii Publice in ju
deţul nostru, cit şi de · ai Secţiei Agricole Botoşani, cărora Secţia le va plăti numai
cheltuieli de de-plasare şi diwma gradului pentru zilele servite.
43) Şcoala are un director desemnat de comitetul şcolar, care a4minlstrează
şcoala, mînuieşte fondurile şi conduce activitatea. didactică şi cea · practică.
44) Şcoala are un secretar şef de culturA, care este ajutorul imediat al direc
torului, in conducerea şcoalei . El are in păstrarea sa tot inventarul. Secretarul
şef de cultură are drept la locuinţă, luminat şi încălzit.
45) Secretarul va fi contabilul şcolii,
46) Pînă la mua1liirea ltd!tularnlJlrud, F.{octjJou.litolr:ul MindsterulJUd de Agrioultrud re
parti7J81t pe lîngă Cămin'l,l·l cuJ.ifrura[ UlllglllrelniÎ , va illdeplăni :funcţia de secretar con 
tabil şi şef de cultură al şcoalei, . care va lucra fără salar fix. Comitetul şcolar,
însă, îi poate fixa şi un spor de salar, dacă dispune de fonduri.
Oap. VIII. Programul şcolii

47) In această şcoală se vor preda următoarele obiecte :
Anul 1
5

generală
specială
generală
specială

a) Agricultura

b) Zootehnia

10

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pomicultura
Legumicultura şi flori cultura
Apicultura
Sericicultura
Avicultura
Contabilitatea agricolă
Igiena umană
1) Medicina veterinară
m) Economia rurală
n) Construcţii rurale
o) Viticultura
. p) Legiuiri agrare
r) Estimaţia producţiei �ecesităţllor şi
valorilor luuative
s) Educaţia cetăţenească

Anul II
15

5
10

15

10

10

7
10

5

10

10
10

6.

6

10

10

10

10

5

8

5

3
5

3
10

9

Total
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Lucri!ri practice
48) 1.
2.
3.
4.
5.

3
20
10
5
5
5

Construcţii rurale
Agricultură şi maşini agricole
Zootehnie
Pomicultura
Medicină veterinară

6. Contabilitate

7. Legumicultură
8. Apicultura
9. Avicultura
Total

20
15
3
5
5

3
5

3

56

56

5

49) Acest număr de ore este minimum şi el poate fi modificat de Comitetul
şcolar după nevoile locale.
50) Programa analitică va fixa chestiunile ce trebuiesc predate la fiecare
terie şi le va repartiza pentru cei doi am.i de şcolaritate.

ma

51) Programul analitic şi orarul aprobat fac parte integrantă din statutul

şcolii.

Cap. IX. Venituri. buget şi administraţie

52) Şcoala are un buget propriu cu venituri provenite din fondurile puse

la dispoziţie de Secţia Agricolă Botoşani, Ministerele de Agricultură, Instrucţie
şi Sănătate, Prefectura j udeţului Botoşani, Prefectura j udeţului Dorohoi, Primă
ria comunei Ungureni, Primăria comunei Borzeşti, din donaţiile instituţiilor şi
întreprinderilor particulare şi din donaţiile oamenilor de bine.

53) Bugetul şi contul de gestiune se întocmesc de comitetul şcolar al şcoalei
şi se trimit s pre aprobare Secţiei Agricole Botoşani.
54) Anul financiar şi contabilitatea şcolii sînt la fel cu ale Secţiei Agricole
Botoşani.
55) Şcoala are corespondenţă proprie şi toate registrele de cancelarie.
Cap. X. Dispoziţiuni finale

56) In cazul cind Căminul cultural se transformă în Uni�rsitate populară,
Secţia Agricolă colaborează cu această Uni�rsilta.te.
57) Statutul de faţă poate fi modificat după propunerea comitetului
cu aprobarea consiliului de administratie al Secţiei Agricole din Botoşani.
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