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Argument 

Studiul de fata are ca obiect de cercetare problematica învatamântului primar românesc 

confesional, ortodox si greco-catolic din zona Orastiei, desfasurat în intervalul cronologic 

1868-1918. Intentia noastra a fost aceea de a reconstitui o imagine cât mai veridica a evolutiei 

acestui proces educativ, în segmentul cronologic ales, evidentiind în masura în care s-a putut 

toate mutatiile survenite atât la nivelul conducerii si organizarii sale, cât si la al continutului 

sau, sugerându-se, dincolo de cadrul legislativ, atmosfera din vechea scoala româneasca 

transilvana, inclusiv modul în care s-a manifestat relatia învatator-elev, preot-comunitate 

scolara. 

Principalele surse documentare utilizate în lucrarea de fata au fost documentele 

arhivistice aflate în fondurile Directiei Judetene Hunedoara a Arhivelor Nationale, precum si 

colectia de documente aflata la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva. Am considerat 

ca documentele sunt cele care ne ofera informatiile directe si incontestabile, ca posibilitatea de 

a clarifica problemele legate de evolutia si istoria învatamântului românesc îsi afla temeiurile si 

raspunsurile în izvoarele istoriei noastre, în analiza complexa si obiectiva a acestora. De 

asemenea, s-a urmarit coroborarea surselor arhivistice cu bibliografia de specialitate care ne 

este de un real folos în cercetarea noastra. Rezultatele cercetarii au fost deosebit de fructuoase, 

aceste institutii fiind detinatoarele unui numar însemnat de documente, în proportie de 90% 

inedite si purtatoare a unor informatii care necesitau valorificare. 

În ultimii ani se asista în istoriografia româneasca la reluarea si dezvoltarea unor teme 

traditionale, a caror cercetare a fost întrerupta o perioada de timp de unele regimuri politice. 

Printre subiectele cercetatorilor de azi se afla cel al istoriei bisericii române, abordat acum într-

o alta maniera, dar si cel al istoriei învatamântului, privit însa din perspectiva istoriei locale, a 

particularitatilor fiecarei regiuni istorice, însa si din a componentelor uniforme care se regasesc 

în toata Transilvania. Cercetarea de fata se încadreaza în aceasta directie istoriografica, 

propunându-si sa contribuie la recuperarea documentara si interpretativa a istoriei 

învatamântului românesc confesional, ortodox si greco-catolic din Transilvania, a istoriei 

culturii românesti din perioada dualismului austro-ungar. 

 

Istoriografia învatamântului românesc din Transilvania (1868-1918) – cu privire 

speciala asupra Orastiei 

O simpla parcurgere a productiei istoriografice românesti din perioada interbelica, din 

timpul regimului comunist si respectiv post-decembrista, referitoare la istoria Transilvaniei în 



secolul al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea, releva o prezenta aproape constanta a 

temelor si subiectelor legate de scoala confesionala. Scolile au reprezentat alaturi de cele doua 

biserici ale românilor ardeleni, institutii „nationale”, cu rol major în formarea natiunii si în 

afirmarea identitatii sale. Frecventa temelor legate de istoria scolilor confesionale, în 

preocuparile istoricilor interesati de secolul al XIX-lea transilvanean, este pe masura ponderii 

detinute în epoca de institutiile si asezamintele scolare ale celor doua confesiuni românesti, 

ortodoxa si greco-catolica. Este la fel de adevarat ca într-o anumita perioada, caracterul 

confesional al scolilor la care ne referim a fost trecut sub tacere de istoriografie, aceasta 

preferând în perioada 1948-1989 sa eludeze apartenenta acestor scoli la structurile bisericesti, 

precum si sprijinul dat de biserici procesului de învatamânt din scolile confesionale, 

elementare, gimnaziale si liceale. Minimalizarea problematicilor de istorie bisericeasca si a 

vietii religioase sau a figurilor de ierarhi din istoria nationala a românilor ardeleni, impusa de 

comandamentele ideologice ale regimului comunist a facut ca si istoria scolilor confesionale sa 

fie abordata partial si incomplet, prin omiterea strânselor sale raporturi cu institutia 

bisericeasca. 

 Desigur, toate aceste lucrari trateaza doar anumite aspecte din trecutul învatamântului 

românesc confesional din zona Orastie i în perioada dualismului austro-ungar, încât pâna la ora 

actuala nu avem o lucrare de sinteza consacrata întregii zone si care sa trateze aspectele scolii 

din toate punctele de vedere.  

 

Cadrul politic si cultural din Transilvania (1868-1918) 

La mijlocul secolului al XIX-lea, dupa Revolutia de la 1848-1849, chiar daca aceasta a 

fost înfrânta, în viata societatii românesti, deci si în Transilvania, se constata producerea unor 

schimbari în toate domeniile: social, politic, cultural, economic. Într-un timp relativ scurt, ca 

urmare a revolutiei, asistam la eliberarea sociala a iobagilor, la recunoasterea în 1863, pentru 

natiunea româna, a unui statut de egalitate cu fostele natiuni privilegiate, la obtinerea 

autonomiei religioase prin înfiintarea Mitropoliei Greco-Catolice Blaj, în 1853 si a celei 

ortodoxe din Sibiu în 1864, la extinderea si consolidarea institutiilor de cultura, la înfiintarea 

unui numar destul de mare de fundatiuni si fonduri banesti publice românesti. Ceea ce aduce 

nou mijlocul secolului al XIX-lea este o crestere a contingentului intelectualitatii, fenomen ce 

continua pâna în 1918. În sate, categoriei mai vechi a preotilor a caror instructie scolara devine 

treptat tot mai buna, i se alatura învatatorii, iar la orase si târguri creste numarul functionarilor 

români de stat, al profesorilor, al clericilor de rang superior, al liber-profesionistilor. Tot acum 

creste si numarul populatiei urbane românesti care îsi constituie parohii proprii, da primele 



semne ale unei vieti colective mai elevate. De asemenea, apar marile asociatii culturale, între 

care o importanta hotarâtoare a avut-o „ASTRA”. 

 În aceasta perioada de schimbari majore, în special pe plan politic, pentru toti românii 

din provinciile aflate sub stapânire straina, se pare ca românii din Transilvania au aparat cel 

mai ferm existenta lor nationala. Ei erau constienti de drepturile istorice ale natiunii lor în 

Transilvania si aveau în urma o lunga perioada de lupta comuna, care le-a conferit unitate. 

Totodata au beneficiat de doua institutii nationale puternice – Biserica Ortodoxa si Biserica 

Greco-Catolica, cu centre puternice la Sibiu si respectiv la Blaj si, începând din a doua 

jumatate a secolului al XIX–lea, de legaturile din ce în ce mai strânse cu oamenii politici din 

Regatul României. 

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea si pâna la izbucnirea Primului Razboi 

Mondial, miscarea românilor din Transilvania a fost condusa de o clasa de mijloc de 

dimensiuni reduse, dar în crestere. Aceasta era formata din oameni de afaceri si membri ai 

profesiunilor libere, în special avocati, care i-au înlocuit treptat pe preotii ortodocsi si greco-

catolici ca lideri nationali. Obiectivul lor principal era autonomia politica si autodeterminarea. 

Înabusirea revolutiei în 1848 si impunerea unui regim centralizat în urmatorul deceniu au 

spulberat aceste sperante, însa ideea autonomiei a ramas forta de coeziune vitala în cercurile 

politice românesti. La începutul anilor ’60, acest lucru parea sa fie în sfârsit obtinut, deoarece 

Curtea de la Viena cauta ajutorul românilor si al slavilor pentru a contracara aspiratiile 

maghiarilor si a experimenta forme constitutionale. În Transilvania, Curtea de la Viena a 

permis convocarea Dietei cu o larga reprezentare româneasca, care a adoptat o legislatie care 

recunostea egalitatea politica a românilor cu celelalte populatii din Transilvania si acorda 

limbii române un statut oficial, alaturi de maghiara si germana. Majoritatea conducatorilor 

români ezitau sa se atinga de structurile politice fundamentale, fiind convinsi ca o Transilvanie 

autonoma oferea cadrul constitutional indispensabil în care nou cucerita egalitate nationala 

putea fi transformata în autonomie nationala. 

 

Aspecte din istoria învatamântului confesional românesc din Transilvania (1848-

1868) 

În anul 1858 numarul scolilor din Transilvania se ridica la 2399, din care românesti 

982, maghiare 957, sasesti 468. Numarul scolilor românesti a crescut în intervalul 1851-1858 

cu 239, în timp ce al scolilor maghiare numai cu opt scoli, iar cel al scolilor germane cu doua 



scoli. Dar, raportate la numarul total al populatiei românesti numarul scolilor era departe de a fi 

satisfacator, mai bine de 60% dintre copiii români ramânând nescolarizati. 

Situatia învatamântului în comitatele Zarand si Hunedoara era si mai grea. În 1841 erau 

aici numai 13 scoli. Doar în cele mai importante localitati ale celor doua comitate, în Deva, 

Hunedoara, Geoagiu, Orastie, Brad, Sacarâmb si Tebea existau scoli cu caracter permanent. 

Situatia scolilor din Tara Hategului era si mai grava, dupa cum rezulta din memoriul înaintat de 

catre vicarul Stefan Moldovan, la 19/31 august 1852, guvernatorului Transilvaniei. Se arata în 

memoriu ca în 60 de comunitati mai mari si 22 mai mici nu se afla nici o scoala elementara. 

 Cu toate aceste greutati, Andrei Saguna, dar si episcopul unit Alexandru Sterca Sulutiu 

erau neclintiti în convingerea lor ca scolile elementare si secundare trebuiau sa se afle sub 

conducerea bisericii, deoarece considerau procesul educational nu numai dobândire de 

cunostinte sau pregatire pentru cariera, ci si o experienta morala si spirituala, în acelasi timp.  

 Conformându-se masurilor luate de conducerea celor doua biserici nationale românesti 

din Transilvania, majoritatea comunitatilor bisericesti din zonele comitatului Hunedoara au 

trecut pe masura puterilor lor la redeschiderea sau înfiintarea de scoli confesionale românesti 

ortodoxe sau unite. Cu toate greutatile întâmpinate multi protopopi, în calitatea lor de 

inspectori scolari tractuali, îsi concentreaza activitatea asupra scolilor satesti, convingând 

comunitatile sa faca eforturi pentru a le sustine. Merita amintit exemplul protopopilor 

ortodocsi, Iosif Basa al Zarandului, Petru Moldovan al Halmagiului, Nicolae Crainic al Dobrei, 

Ioan Papiu al Devei, Ioan Ratiu al Hategului, Nicolae Popovici al Orastiei. Lor li se adauga 

protopopii greco-catolici, Beniamin Densusianu de la Sacarâmb, Petru Valean de la Orastie si 

vicarii Stefan Moldovan, Gavril Pop si Petru Pop de la Hateg. Prin activitatea lor scoala 

sateasca din sud-vestul Transilvaniei va face lente, dar sigure progrese. 

 

Legislatia scolara din Transilvania între 1868-1918: problematica si subtext 

cultural si politic 

Imediat dupa încheierea pactului, guvernul maghiar a emis o serie de legi care urmareau 

întarirea dominatiei natiunii maghiare asupra celorlalte popoare – Legea nationalitatilor din 

1868, care promulga, din punct de vedere politic, existenta unei singure natiuni în Ungaria, 

adica “natiunea maghiara, unitara”. Toate celelalte nationalitati din regat erau considerate 

“natiuni politice maghiare ale cetatenilor de diferite limbi”. 

 Instaurarea dualismului austro-ungar aducea dupa sine si imediata reorganizare, pe baze 

noi a învatamântului primar, potrivit intereselor statului austro-ungar. Reforma scolara a 



ministrului maghiar al învatamântului si cultelor, Iosif Eotvos si-a gasit expresia în Legea 

învatamântului nr. 38 din 1868, votata de parlamentul maghiar la 7 decembrie, acelasi an, lege 

care a pus bazele învatamântului modern din Transilvania. 

 În anul 1872, portofoliul Ministerului Cultelor si Instructiunii Publice a fost 

acordat lui Trefort Ágoston. Acesta a continuat programul ministerial al ministrului Eötvös, 

atât în problemele scolare, cât si în privinta relatiilor dintre confesiuni si stat. Ministrul Trefort 

a întarit controlul statului asupra scolilor confesionale prin legislatia scolara din anii urmatori. 

De asemenea, în completarea programului de centralizare excesiva a statului, ministrul Trefort 

a fost preocupat si de celelalte nationalitati, ale caror sisteme scolare se sprijineau pe 

autonomia unor biserici nationale (ex.: români, sasii ardeleni si sârbi). Prin urmare, autoritatile 

guvernamentale maghiare au fost interesate de adoptarea unor masuri care sa limiteze 

drepturile autoritatilor bisericesti asupra scolilor confesionale. 

Aceasta tendinta de penetratie si amestec al statului în viata culturala si scolara a 

românilor si-a gasit o forma precisa în Legea nr. 28/1876. Prin ea se preciza ca inspectoratul 

scolar regesc trebuia sa verifice si sa aprobe planurile de învatamânt, manualele scolare si 

materialul didactic pe care îl foloseau învatatorii. Cadrul legislativ al învatamântului devine si 

mai rigid si mai restrictiv privind minoritatile din Ungaria, prin prevederile Legii nr. 18/1879 

sau prima Lege Trefort, prin care ministrul ce a pus-o în aplicare devine celebru. Acum, se 

hotaraste obligativitatea predarii limbii maghiare în toate scolile confesionale poporale. Politica 

scolara exclusivista a guvernului maghiar a fost continuata, la începutul secolului al XX-lea 

prin aparitia de noi legi. Astfel, a fost elaborata Legea nr. 27/1907, datorata ministrului de 

Culte si Instructiune publica, Albert Apponyi care a si dat numele legii - votata la 19 martie 

1907. Aceasta lege, cu prevederi dure, mai ales în ceea ce priveste conditiile materiale ale 

scolilor, viza în esenta desfiintarea scolilor confesionale ale nationalitatilor maghiare, deci si 

cele românesti transilvanene. 

 

Etape si momente în desfasurarea procesului de învatamânt în zona Orastiei 

(1868-1918) 

Investigarea învatamântului confesional ortodox si greco-catolic din zona Orastiei si 

sublinierea locului lui în procesul de formare al intelectualitatii românesti din Transilvania în 

perioada premergatoare Unirii de la Alba Iulia impune o cercetare speciala asupra populatiei 

scolare. Am considerat necesara, de asemenea, prezentarea unor aspecte legislative privind 

desfasurarea învatamântului confesional în perioada dualismului austro-ungar, precum si a 



celor legate de organizarea si conducerea procesului educativ din zona supusa investigatiei 

noastre. Urmând firul izvoarelor arhivistice cercetate credem ca nu se poate face o analiza a 

populatiei scolare fara a prezenta în prealabil reteaua scolara confesionala în care aceasta îsi 

desfasura activitatea, modul în care s-au construit si s-au dotat scolile confesionale românesti. 

Analiza populatiei scolare impunea de la sine si o cercetare asupra provenientei 

geografice si a originii sociale a elevilor, a numarului de elevi si a frecventei scolare, a 

rezultatelor obtinute de acestia la examenele scolare, precum si o relatare a activitatilor 

extrascolare în care acestia erau implicati. 

 

Continutul învatamântului 

Aplicarea prevederilor Legii nr. 38/1868 a produs schimbari importante în continutul 

planurilor de învatamânt, ale programelor scolare, precum si în cel al manualelor utilizate în 

scolile confesionale. Pâna la aparitia acestei legi, în acest tip de scoli, obiectele de învatamânt 

cunoscute si studiate au fost scrierea si citirea, gramatica, ortografia, religia, aritmetica si 

datoriile cetatenesti. Noua lege a introdus si studierea unor materii cu caracter stiintific si cu 

orientare practica, care corespundeau cerintelor vremii si chiar ale statului austro-ungar dualist. 

Ca urmare, prin legea mentionata au fost introduce ca obiecte de studiu: geografia tarii si 

geografia generala, istoria statului, istoria naturala, fizica, economia de câmp si exercitii 

practice de agricultura, gimnastica. 

O problema deosebita, care a întâmpinat unele greutati majore în rezolvarea ei, a fost 

asigurarea scolilor confesionale cu materialul didactic necesar. Legislatia învatamântului 

prevedea ca scolile confesionale sa fie dotate cu un material didactic strict necesar precum 

table pentru scris, rechizite scolare, “masini de comput” (de socotit), harti geografice si 

istorice, tablouri pentru stiintele naturale si pentru practica agricola, unelte agricole necesare 

pentru gradinile scolare, tabele pentru caligrafie, globuri pamântesti si altele. Toate aceste 

materiale didactice au lipsit în buna masura în prima parte a perioadei cercetate, dar pe masura 

ce autoritatile scolare confesionale centrale sau locale au fost în masura sa asigure prin eforturi 

materiale deosebite prezenta acestora în scoli, si procesul de învatamânt s-a îmbunatatit si 

diversificat în folosul generatiilor de scolari. 

 

Corpul profesoral în scolile confesionale din zona Orastiei (1868-1918) 

Activitatea desfasurata de corpul profesoral, dimensiunile si implicatiile activitatii din 

viata culturala politica si religioasa a românilor din Transilvania în perioada dualismului 

austro-ungar sunt aspecte care se impun a fi cercetate în continuare, pornind de la baza 



documentara de care dispunem. În cazul scolilor din zona Orastiei, dascalii au îndeplinit un rol 

eminent în procesul educativ al elevilor, hotarând evolutia ulterioara a discipolilor, în 

concordanta cu specificul culturii din acest colt al Transilvaniei. Putem afirma cu cea mai mare 

siguranta ca a existat în permanenta un raport indisolubil între dascalii scolilor si istoria 

nationala din aceasta perioada (1868-1918). Implicarea directa a învatatorilor în momente din 

întemeierea, dezvoltarea si evolutia scolilor trebuie înteleasa în legatura directa cu viata 

culturala, politica si religioasa a natiunii române. O parte semnificativa a cercetarii acestui 

categorii sociale o constituie modalitatea în care s-a desfasurat perfectionarea continua a lor, în 

conformitate cu cerintele legislatiei în vigoare, însa de o importanta reala sunt si aspectele 

legate de salarizarea si pensionarea dascalilor. 

 

În loc de concluzii: Finalitati în învatamântul confesional din zona Orastiei: 

formarea intelectualitatii românesti din Transilvania la cumpana secolelor 

Ceea ce aduce nou mijlocul secolului al XIX-lea este o crestere masiva a contigentului 

intelectualitatii, fenomen care a continuat pâna în 1918. În sate categoriei vechi a preotilor, a 

caror instructie scolara devine treptat tot mai buna, i se alatura învatatorii si notarii, iar în orase 

si târguri creste rapid numarul functionarilor români de stat, al profesorilor, al clericilor de rang 

superior, al liber profesionistilor. A crescut si numarul populatiei urbane românesti care îsi 

constituie parohii proprii, achizitioneaza terenuri, înalta biserici si scoli, fondeaza banci, da 

primele semne ale unei vieti colective mai elevate. Paralel cu cresterea numerica a 

intelectualitatii românesti, cresc posibilitatile sale de actiune, creste influenta sa în societate. În 

aceasta epoca pe lânga centrele bisericesti si scolare vechi, Blajul si Sibiul, apar episcopiile de 

la Gherla, Lugoj si Caransebes, gimnaziile de la Brasov, Nasaud si Brad, seminariile de la 

Sibiu, Gherla si Lugoj, preparandiile de la Blaj, Sibiu, Gherla, Sighet, un lung sir de scoli 

normale, asociatii si societati culturale. 

Raportând diferite evenimente politice, culturale si religioase la numele unor elevi care 

au facut primii pasi în educatie în scolile elementare din zona Orastiei - de la primii absolventi 

ai scolilor de la începutul dualismului austro-ungar pâna la generatia care a pregatit Unirea de 

la Alba Iulia – ne convingem ca unii dintre ei, prin viata si activitate se încadreaza în generatia 

de intelectuali români formata la cumpana secolelor XIX – XX. Remarcam dintre numarul 

mare de elevi educati în aceste scoli pe Aurel Vlad, care s-a nascut în comuna Turdas, lânga 

Orastie. 

Aurel Vlad a fost avocat, doctor în drept, promotor al Unirii din 1918. De asemenea, a 

fost membru în Consiliul Dirigent, membru al Partidului National Român. În perioada 1919-



1920 a fost ministru de Finante al României, ulterior ocupând functia de ministru al Cultelor si 

Artelor. Toate aceste functii se completeaza cu cea de director al Bancii “Albina”, functie din 

care a sustinut si sprijinit multe scoli confesionale din zona Orastiei, precum si cu cea de 

director si proprietar al ziarului Solia Dreptatii din Orastie. 

Aurel Vlad a jucat un rol deosebit în revolutia din toamna anului 1918, fiind ales 

presedintele Consiliului National Român din Orastie. În urma Marii Adunari Nationale de la 

Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, Aurel Vlad a fost ales membru în Consiliul Dirigent, 

repartizându- i-se resortul Finantelor. 

O alta personalitate care s-a format în scolile confesionale din zona Orastiei este Aurel 

Vlaicu, inventator si pioner al aviatiei românesti si mondiale. În cinstea sa comuna Bintinti, 

comuna în care s-a nascut în anul 1882 si în care a învatat se numeste astazi Aurel Vlaicu. 

Recunoscut la nivel mondial, despre zborurile sale se spuneau urmatoarele în ziarul vienez 

“Neue Freie Presse: minunate si curajoase zboruri a executat românul Aurel Vlaicu, pe un 

aeroplan original, construit chiar de zburator, cu doua elici, între care sade aviatorul. De câte 

ori se rasucea masina aceasta în loc, de parea ca vine peste cap, lumea rasplatea pe român cu 

ovatii furtunoase, aclamându- l cu entuziasm de neînchipuit”.  

De asemenea, în aceasta categorie a intelectualitatii românesti formata în scolile 

confesionale, unite sau ortodoxe din zona Orastiei, îi putem încadra si pe Valeriu Bora, 

profesor, poet, publicist, Cornel Carpinisan, medic chirurg român, dedicat titular al Academiei 

de Stiinte Medicale, Ioan I. Mota, Aron Demian, profesor si inspector scolar, care a fost si 

directorul liceului “Aurel Vlaicu”, din Orastie, presedintele Despartamântului Astra Orastie si 

dascal la scolile din Folt si Orastioara de Sus. 

Activitatea scolara confesionala unita si ortodoxa din zona Orastiei în zbuciumata 

perioada a dualismului austro-ungar se integreaza prin finalitatea sa si prin continutul sau 

cultural-educativ si a fost dusa cu ambitie, dar si cu unele sacrificii, însa fara oprire pentru 

conservarea specificului etnic national, dar si pentru realizarea unitatii noastre statale – idealul 

poporului român. Aportul pe care scoala confesionala de aici l-a adus la realizarea acestui 

deziderat a constat în pregatirea si educarea generatiilor care aveau sa înfaptuiasca Unirea de la 

Alba Iulia. 

În abordarea temei acestei lucrari am pornit de la principiul impartialitatii istoricului. 

Am dorit sa nu ascundem sau sa evitam prezentarea aspectelor pozitive pe care administratia 

timpului si autoritatile politice austro-ungare le-au avut în organizarea si evolutia activitatii 

scolare, în general, si în special în activitatile din scolile confesionale ortodoxe si unite 



românesti din zona Orastiei. Nu am dorit nici sa eludam aspectele negative cu tenta politica 

antinationala, ale masurilor luate de aceleasi autoritati.  

Am încercat, de asemenea sa reliefam ceea ce a fost bun sau mai putin bun în 

activitatea scolara a autoritatilor confesionale unite si ortodoxe române locale sau 

arhidiecezale. 

Concluzionam astfel, spunând ca scolile din acest colt al Transilvaniei, în perioada 

1868-1918 au avut o evolutie sinuoasa, dar ascendenta, cu toate obstacolele si piedicile avute 

de înfruntat. Realizarile scolare de aici, desi însemnate, nu au reusit sa ridice comitatul pe locul 

fruntas din punctul de vedere al dotarii cu scoli si al scolarizarii copiilor. Cu toate acestea, prin 

activitatea fructuoasa a învatatorilor de la scolile din zona Orastiei s-a ridicat o pleiada de 

intelectuali care au promovat limba si cultura româna. Prin ideile promovate au contribuit la 

supravietuirea scolii românesti în cea mai grea perioada a dominatiei dualiste si la împlinirea 

idealului românilor, Unirea cu România. 

Anexele adaugate sporesc originalitatea si autenticitatea lucrarii contribuind astfel la 

îmbunatatirea continutului prezentei lucrari. Mentionam ca toate documentele anexate sunt 

inedite. 
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