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ȘCOALA TIP PATRU ANI UZLINA 

 

Învăţământul românesc din Dobrogea a fost organizat în baza Legii din 1864, în 

şcoli primare de patru ani, secundare de şapte ani şi superioare de trei ani. În clasele 

primare, şcolarii studiau: citirea, gramatica, religia, istoria ţării, dreptul administrativ al 

României şi igiena, o atenţie deosebită acordându-se scrisului. Învăţătorii erau numiţi 

provizoriu, pentru un an şcolar, de către prefectul judeţului, la propunerea revizorului 

şcolar. 

Informații certe despre existența unei școli în perioada interbelică la Uzlina, cătun 

aparținând comunei Murighiol, ne parvin de la învățătorul Anisian Vidinei (director la 

Școala elementară rusă, comuna Năvodari, Regiunea Constanța) care, în data de 7 iunie 

1959 solicită școlii de 7 ani din comuna Murighiol eliberarea unei  adeverințe de 

funcționare ca învățător la Școala Uzlina, de la 15 octombrie 1930 și până la 1 septembrie 

1931.  

Lipsa documentelor mai vechi de 1949 despre Școala Uzlina și Școala Murighiol ne 

împiedică să avem o imagine de ansamblu a ceea ce s-a petrecut înainte de anul 1948. Știm 

deasemenea  din procesul verbal al Comitetelor că, în anul 1937, învățătorul școlii din 

Uzlina urma să țină în cadrul Cercurilor școlare o șezătoare.  La 17 ianuarie 1949  

directorul Școlii Murighiol, Chivu Constantin, împreună cu Simion Redvanof, 

reprezentantul secției organizației de bază  PUR-Uzlina și delegatul  satului Uzlina, Carpo 

Brașoveanu,  au procedat la amenajarea unei săli  de clasă provizorie  în birourile 

cherhanalei lui N. Dumitru întrucât localul de școală se afla în construcție.1 Aflăm din 

acest proces verbal  că sala de clasă a fost mobilată cu trei bănci de cinci elevi, una tablă de 

scris și o măsuță în loc de catedră, toate acestea  fiind  preluate de la școala Murighiol. În 

această sală va funcționa una clasă, adică clasa I, întrucât nu au mai fost cursuri de circa 8 

ani, limba de predare va fi cea română, și  va fi predată de doamna Vasilachi M. Paraschiva  

absolventă a două clase liceu,  domiciliată în sat Uzlina. Numărul copiilor înscriși  între  7  

și 14 ani  era următorul: băieți-11, fete-12,în total 23 de elevi.  

Tabel nr. 1. Tabel nominal: De copii înscriși în clasa I pe anul 1948-1949 

Școala Uzlina 

                                                            
1 Arhivă Școala gimnazială Murighiol, Dosar cu hârtiile de corespondență cu autoritățile superioare și diferite 
pe anul școlar 1948-1949 începând de la 1 ianuarie 1949, Proces verbal din 17 ianuarie 1949. 
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Nr crt  Numele și pronumele 
elevului 

V
âr

st
a 

S
ex

ul
 

Numele părintelui Obs. 

1.  Andrei Dunca 12 F Avram  

2.  Andrei Ana 14 F Avram  

3.  Andrei Pistinia 8 F Avram  

4.  Andrei Nicolai 14 B Serghei  

5.  Brașoveanu Ana 9 F Carpo  

6.  Bolocan Alexe 13 B Chiriac  

7.  Ivanov Procop 13 B Gheorghe  

8.  Ivanov Mihail 10 B Gheorghe  

9.  Ivanov Iacob 8 B Gheorghe  

10.  Ivanov Ilie 13 B Trifan  

11.  Ivanov Trosina 10 F Trifan  

12.  Lisov Valentina 8 F Dumitru  

13.  Iulian 6 B „  

14.  Nichita Simion 12 B Ivan  

15.  Nichita Senica 8 F Ivan  

16.  Rodina Tudora 9 F Victor  

17.  Rodina Domnica 13 F Victor  

18.  Rodina Anica 7 F Victor  

19.  Sevastian L. - F Ivan  

20.  Timofte Petre 12 B Hariton  

21.  Timofte Ana 13 F Hariton  

22.  Ignat. 7 B Hariton  

23.  Vasiliachi Victor 7 B Mihail  

 
 S-au procurat abecedare noi și aritmetică în limba română. Situația Școlii Uzlina 

începe să  fie completată pe parcursul anului 1949 de o serie de inspecții realizate de 

inspectorul școlar județean Uzun N. Anatoli  și  de subinspector  N. Lazăr la 15 februarie, 

24 februarie, 19 martie, 9 aprilie 1949, vizite  în care cei doi  surprind situația școlară din 

cătunul Uzlina.  

Uzun N. Anatoli  vizitează școala la 15 februarie și constată că sala de clasă 

funcționează în cherhanaua fostă Nicu Dumitru, nu corespunde nici din punct de vedere 
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igienic nici din punct de vedere tehnic. Pentru a putea funcționa în condiții mai apropiate 

de normal a fost luată legătura  cu locuitorul  Demente Cucerencu care a cedat localul 

domniei sale spre a fi folosit  de către școală până la sfârșitul anului școlar. De asemenea 

școala își ia obligația prin reprezentanții ei de a nu deteriora nimic  din patrimoniul 

locuitorului și a-i lăsa acces liber în camera de locuit pe care o are acolo. 

În 24 februarie 1949  școala este vizitată de M.Lazăr, iar acesta constată că localul 

de școală în construcție este ridicat până la acoperiș. Sala pusă la dispoziție  este bine 

luminată și spațioasă, oamenii fiind săraci, aproape toți elevii vin la școală mai mult goi.  

În acest scop prin grija centrului de lapte Murighiol și inițiativa directorului Chivu 

Constantin s-a deschis și în acest sat o secție a centrului de lapte. 

 În cătunul Uzlina funcționează și școala de alfabetizare  cu 21 de persoane din care 

16 femeii și 5 bărbați care frecventează cursurile serale. Populația cătunului se interesează 

de bunul mers al școalei  fapt care a făcut că au putut să ridice până la acoperiș localul 

școalei cu suma de 60-70.000 lei, fiind numai 14-15 familii. La începutul lunii martie 

1949, cursurile au mers prost din cauză că aproximativ 50% din copii au fost bolnavi de 

rujeolă,  epidemia fiind stăvilită la timp și cursurile continuate. Sunt realizate acum și 

primele ore de asistență pedagogică la artimetică, scris, citit și dictare. „La Dictare: elevii 

pot scrie după dictare ziceri mici, din mediul local. Toți au reprodus zicerile și le-au scris 

pe caiet. La Dezvoltarea vorbirii deși majoritatea din copii sunt lipoveni și ucraineni, au 

început să vorbescă bine românește și pot descrie  lucrurile școlarului  și din gospodăria 

omului  precum și mici povestioare. Toți copii au caiete de artimetică și gramatică, scrise 

frumos și bine îngrijite. În general elevii după 2 ½ luni de școală se prezintă vioi curați  și 

disciplinați, iar cu materia parcursă bine asimilată, dovadă că propunătoarea  se ocupă în 

mod serios și își iubește școlarii rămâne să-și pună la punct celelalte lipsuri și mai ales 

metoda de predare rugându-l pe tov Chivu C-tin, directorul școlii Murighiol, să ajute în 

acest sens. Subinspector școlar,  N. Lazăr.” 2 

Din raportul de activitate pe luna iunie 1951, aflăm că școala funcționează în local 

propriu, construit începând cu 1949 și terminat în 1950. Construcția școală tip cu o sală de 

clasă  se găsește  deja într-o situație proastă datorită execuției: i-a căzut tencuiala de pe 

pereți și tavanul interior. În luna octombrie, respectiv noiembrie 1950, s-a reparat sala de 

clasă, cancelaria și sala de intrare, iar restul a rămas nereparat, reparațiile fiind întrerupte 

din cauza timpului rece. Școala e încadrată cu un singur învățător, care predă în limba 

                                                            
2 Ibidem, Proces verbal din 19 martie 1949. 
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română, în lipsa cadrelor de ucraineană care ar trebui la această școală. Mai are încadrată  

și o femeie de serviciu, are  nevoie de  mobilier nou, opt bănci în locul celor vechi, o 

catedră și două scaune. 

Școala funcționează cu trei clase și un efectiv  de 13 elevi: clasa I un elev, clasa a 

II-a patru elevi și clasa a III-a 8 elevi. Munca de alfabetizare este continuată pe parcursul 

anului 1950-1951. Se realizează un recensământ a celor neștiutori de carte  și s-a făcut o 

ședință în cadrul Casei de cetit  unde s-a vorbit  despre însemnătatea muncii de 

alfabetizare.  

A fost stabilită ziua de 22 X 1950 ca zi în care  învățătorul va umbla prin sat pentru 

efectuarea recensământului. Din acesta rezultă că în sat sunt la ciclul I 10 și la ciclul II 21, 

în total  31 neștiutori de carte. În intervalul de două săptămâni de la deschiderea cursurilor 

s-a putut constata că din cei 19 analfabeți prezenți pentru a urma cursurile ciclului II, 4 din 

ei nu cunoșteau  multe din literele alfabetului și nicio operație  artimetică scrisă.  

Învățătorul Pelea Leonid, director al școlii în anul școlar 1952-1953, redactează o 

descriere a acestei școli: „ localul școlii este așezat cu fața spre malul Dunări cu o distanță 

de 50 metri de Dunăre spre apus, iar spre răsărit este mărginită de mica pădure și 

stufărișul care se întinde din lacul zis Uzlina, iar spre miazăzi la o distanță  de 9 metri de 

școală trece canalul din Dunăre în lacul Isacova  și spre miazănoapte la o distanță de 18 

m este mărginită de cherhanaua Uzlina zis punctul piscicol, din partea de miazăzi și miaz 

noapte sunt înșiruite casele ce formează satul. Pe malul stâng unde se află și școala care 

au mai  rămas de la inundația din anul 1940 care se afla atunci un număr de 45 de case. 

Școala este compusă dintr-o sală mare de clasă, cancelaria, antreu și locuința directorului 

care are 3 camere plus antreul cu intrare separată . 

 
Figură 1. Școala tip patru ani Uzlina
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Din cauză că este unicul local mai vizibil din sat, reprezintă tot odată și centrul 

satului care toate manifestațiile, adunările se petrec la școală chiar și adunarea tineretului 

în zilele de sărbătore se face în fața  școlii căci localul care este școala reprezintă centrul 

satului așa cum s-a spus mai sus. Grădina școlii are formă dreptunghiulară cu suprafața 

de 3400 m.p. aceeași formă o are și localu de școală care are circa 11000 m.p. Locuitorii 

acestui sat se ocupă cu pescuitul care este meseria de bază a lor și pe lângă casă în mică 

măsură cresc vite  și exploatează grindurile pentru cultivarea porumbului acestea două 

din urmă se ocupă restul familiei, locuitori sunt de neam slav majoritatea vorbesc limba 

slavonă, sunt foarte înapoiați și aceasta se datorează din cauza lipsei de cadre, ridicate în 

mijlocul lor și tot odată și fosta lipsă de școală. Această așezare omenească s-a făcut pe 

motivul centrului pescăresc și mediul înconjurător pentru creșterea vitelor. La acest centru 

pescăresc sunt peste 100 persoane încadrați unele își duc munca zi ci zi aducând un mare 

aport satului. Acesta este monografia în care spui  școala di satul Uzlina. Învățător Pelea 

Leonid.” 3 

În școală funcționa și o bibliotecă cu un număr de 598 cărți, brosuri, reviste și ziare. 

Biblioteca era deservită de un bibliotecar voluntar. În anii '60 ca urmare a inundațiilor și 

depopulării școala cunoaște un proces de degradare ce e sesizabil din corespondența școlii 

pe anii 1963-1966. „ Astfel în satul Uzlina cu sprijinul statului și a locuitorilor din comună 

s-a construit o școală destul de frumoasă unde copii oamenilor muncii fii de pescari 

colectiviști se bucură de învățătură. Dacă ne bucurăm de aceste realizări trebuie să ne 

bucurăm și de păstrarea lor nelăsându-le să se distrugă fiind un bun al întregului popor. 

Școala de la Uzlina de la construcția ei până în prezent nu a avut reparații și are nevoie de 

urgență această școală chiar începând din primăvara aceasta: 

I. Pereții școlii de jur împrejur trebuiesc rași cu lopata, lipiți și apoi văruiți întrucât nu 

mai prinde varu, căzând la bătaia vântului de pe pereți. 

II. Scările la intrare trebuiesc tencuite cu ciment cât și temelia școalei care din cauza ploii 

a început să se surpe.”4 La 15 octombrie 1962 Pogurschi Gheorghe   solicită să fie dată 

tov. Covaliov sala mare de la școala Uzlina, de orice este liberă și de nu a fost folosită 

pentru a face dormitor pentru muncitorii  TVAS.  

Situație elevilor înscriși la cursuri se prezenta astfel: 

-în anul școlar1953-1954 numărul total de elevi înscriși a fost de 5, în anul  1954-

1955 de 6 înscriși, în anul 1955-1956 total înscriși  6, în 1958-1959 total înscriși  7, în 

                                                            
3 Arhivă Școala Gimnazială Murighiol, Dosar cuprinzând hârtiile 1952-1953, Monografie Școala Uzlina. 
4 Arhivă Școala Gimnazială Murighiol, Dosar corespondența 1963-1966, Informare. 
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1964-1965 total înscriși  9 (clasa I 3 elevi, clasa a II a 2 elevi, clasa a III 2 elevi, clasa a IV 

a 2 elevi .( figura 1)  

Un ultim catalog al școlii Uzlina este pe anul școlar 1966-1967, an  în care sunt 

înscriși cinci elevi fără însă a mai fi completată situația lor școlară. 

Tabel nr. 2. Catalog 1966-1967 Școala Uzlina 

Nr.crt Numele și prenumele  Clasa  Locul nașterii și data nașterii 

1. Ivanov Aurel I - 

2. Savencu Grigore I - 

3. Ivanov Dumitru a II-a 16 X 1957 Uzlina 

4. Svoca Agfia a II-a 1958 Slava  Cercheză, Istria  

5. Savca Olga a III-a  1 XII 1957 Murighiol 

 

Figura nr .1. Tabel cuprinzând numărul absolvenților clasei IV de la școlile din 
circumscripție 

 

 

 

Tabel nr. 3. Tabel cu directorii Școlii  primare Uzlina 
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Uzlina Murighiol

Nr.crt Numele și prenumele Perioada  Funcția ce o deține în cadrul 
unității de învățământ 

1 Vidinei Anisim   1930-1931 Învățător 
2 Paraschiva Vasilachi 1949-1950 Învățătore 
3 Eniceicu Ion 1950-1952 Învățător 
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Profesor  Deaconescu Petru Adrian 

Școala Gimnazială Murighiol 

 

 

Bibliografie:  Arhivă locală -Școala Gimnazială Murighiol 

Izvoare documentare: 

 Dosar cu hârtiile de corespondență cu autoritățile superioare și diferite pe anul 

școlar 1948-1949, începând de la 1 ianuarie 1949; Proces verbal din 17 ianuarie 

1949. 

 Dosar cuprinzând hârtiile 1952-1953, Monografie Școala Uzlina. 

 Arhivă Școala Gimnazială Murighiol, Dosar corespondența 1963-1966, Informare 

4 Pelea Leonid 1952-1953 Învățător 
5 Roșca Anisia 1953-1955 Învățătore 
6 M. Cucerencu 1955-1956 Învățătore 
7 Ivanov Trofim/ 

Bandarev Iraida 
1958-1960 
aprilie, iunie 1960 

Învățător, Învățătore 

8 Pogurschi Gheorghe 1961-1965 Învățător 


