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MOTTO: „Cea dintâi datorie a școlii este de 
a forma buni cetăţeni și cea dintâiu condiţiune 
pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-și 
iubi ţara, fără reservă și de a avé o încredere 
nemărginită într’însa și în viitorul ei”. 1 
(Spiru Haret)

Abstract: In this paper I would like to present an outlook 
on Spiru Haret’s personality. It is one of the most important and 
remarkable man. I want to approach the much debated question 
of he’s contribution to the development of education. This process 
weakens the structure society. He has refused to adapt educational 
systems of other countries to the situation of Romania.His 
contribution to primary, secondary, vocational, commercial and 
private education, schools of fine arts, music, declamation and 
drama it was an innovation in the strategy of managing everyday 
life aspects during that period. A nation that is aware of its value, 
keeps to identity, cultivates human talents and skills, thus having 
a big chance to survive.
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villages and cities. 

1 Artist liric, drd. al Universității de Muzică, membru titular al Diviziei de Istoria 
Ştiinței a CRIFST al Academiei Române.
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Spiru Haret rămâne ca pedagogul şi reformatorul învăţământului 
românesc, caracterizat de o puternică dragoste de patrie. Admirat de 
Mihail Sadoveanu, de Nicolae Iorga care-l numea „Marele ministru” şi 
Dimitrie Gusti „Marele Haret”. A crezut în ridicarea culturii românesti 
prin şcoală. A primit şi apelativul de „părintele ţărănimii”precum 
Mihail Kogălniceanu. A creat un real curent – haretismul – ce avea ca 
plan de manifestare introducerea aspectelor culturale şi economice în 
mediul rural prin institutori.

Spiru Haret apare în istoria învăţământului şi pedagogiei româneşti 
alături de Nicolae Iorga, S. Mehedinți. S-a străduit să valorifice esenţa, 
importanţa şcolii româneşti, să o aducă la nivelul celor din ţările 
dezvoltate. A fost printre cei dintâi oameni de ştiinţă, ce şi-au susţinut 
teza de doctorat la Universitatea din Paris. A refuzat un post la univer-
sitate în Franţa – ce i-a fost oferit – dornic să revină în patria pe care 
o iubea nespus. În acest sens a fost un exemplu, pentru alţi cercetători 
români, însă mulţi au preferat să rămână, decât să revină in ţară. 

A fost interesat de cauzele ce contribuie la generarea conflic-
telor, fiind un ferm militant pentru pace. „România nu se prezintă cu 
figura unui războinic cu coiful pe cap şi cu mâna inarmată, ci cu aceea a 
geniului păcii.” Era preocupat şi de condiţiile de creare a unei societăţi.

Considerat ca „cel mai popular ministru” a fost un sincer democrat. 
Ca om de ştiinţă a elaborat numeroase lucrări, ce au fost tipărite postum.

A realizat o reală sinteză între elementele specifice tradiţionale 
şi cele moderne. Demersurile sale au acoperit aspecte importante 
din sfera ştiinţifică, filosofică, pedagogică şi politică. A contribuit la 
crearea specificităţii culturii româneşti.

Reforma învăţământului a constituit o preocupare importantă 
a lui Spiru Haret ca ministru. Spiru Haret a fost de trei ori ministru 
al instrucţiunii publice. Astfel. între 31 martie 1897 – 11 aprilie 
1899, 14 februarie 1901 – 22 decembrie 1904 şi 12 martie 1907 – 29 
decembrie 1910, timp în care s-a dedicat învăţământului românesc. 
Printre personalităţile care au deținut această funcţie se remarcă T. 
Maiorescu, D. Sturdza, V. Conta, Take Ionescu, p. Poni, C. Mârzescu, 
S. Mehedinţi, P.P. Negulescu, I. Popovici, însă niciunul cu atât de 
mare longevitate. A dorit ca şcoala românească să facă dovada unui 
stil specific. Un popor ce are conştiinţa valorii sale, care-şi păstrează 
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identitatea, care-şi cultivă talentele şi aptitudinile, are şanse mari de 
supravieţuire. Şcoala are un rol esenţial în cultura, istoria unui popor. 
Şcoala trebuie să deservească interesele naţiunii, culturii, să contribuie 
la formarea de caractere. Şcoala acționează la nivel social, rezultatele se 
resimt pretutindeni în structura ţării. Învăţământul este o componentă 
importantă a organismului statal. Învăţământul pentru a fi complet 
urmăreşte cultivarea spiritului şi a simţămintelor. 

Spiru Haret menţiona: „Scopul învăţământului nu este numai 
instrucțiunea, ci şi educaţiunea tinerimii şi aceasta a doua parte este mai 
importantă şi mai greu de realizat, decât cea dintâi.”

A refuzat adaptarea unor sisteme educaţionale, ce nu cores-
pundeau realităţilor concrete ale României. Pleda pentru orien-
tarea realistă a învățământului, noțiunile să fie predate într-o 
manieră accesibilă elevilor şi programa să nu fie Abstractă. 
A fost interesat de dezvoltarea şi permisivitatea conținutului 
învățământului profesional şi cel superior. Un rol important a 
acordat activităţilor extraşcolare. Haret a fost un real protector 
al pedagogilor români, consideraţi a fi sub nivelul pregătirii celor 
din alte ţări şi lipsiţi de iniţiativă. Afirma că profesorii români 
sunt capabili ca şi ceilalţi. Solicita o pregătire complexă a profe-
sorilor, iar pedagogul putea îndeplini şi rolul de consilier. Cadrele 
didactice trebuiau să participe la programe de perfecționare, 
pentru a-şi îmbunătăţi metodele de predare. Susţinea că începând 
cu învăţâmântul primar să existe o orientare practică, mai precis 
introducerea practicii agricole în învăţământul normal. Munca 
productivă să aibă o sferă de interes mai largă. 

Prin măsurile sale nu a fost deloc pe placul colegilor săi. Oamenii 
politici îl considerau o persoană cu o gândire revoluţionară, însă limitată. 

În Raportul adresat Majestăţii Sale Regelui Carol I privind activi-
tatea ministerului instrucţiunii publice şi cultelor Spiru C. Haret, în 
calitate de ministru, precisa: „învăţământul naţional a fost întotdeauna 
printre principalele preocupări (...) dar în anii din urmă, cestiunea acesta 
a căpetat o însemnătate mai mare decât ori-când”2.
2 Spiru Haret, Circulara din 22 aprilie 1897, adresată tuturor şcolilor secundare 

şi speciale de ambele sexe, cum si către universităţi, privitoare la serbarea 
şcolară de 10 mai. 
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La începutul activităţii sale în calitate de ministru, Haret s-a 
confruntat cu observaţii şi propuneri din partea unor membri ai 
corpului didactic. Acestea vizau instituirea gimnaziului unic şi cursul 
superior al liceului să cuprindă secţii specializate în locul liceelor 
clasice şi reale prevăzute de proiectul p. Poni.

Profesorul D.A. Laurian, în 1883, a pledat pentru împărţirea 
cursului superior al liceelor în secţiile clasică şi reală. Spiru Haret nu 
a fost de acord cu această propunere în raportul din 1884 şi nici în 
proiectul de reformă din 1886. Propunerea lui Laurian se regăseşte 
în proiectul de reformă întocmit de Take Ionescu în 1895, o forma 
extinsă a împărţirii claselor superioare de liceu. 

Exista o lege a instrucțiunii publice încă din 1864, ce avea ca 
sferă de preocupare aspecte parțiale ale învățământului. Secțiunile 
rămase din aceasta nu mai corespundeau stadiului societății actuale, 
aspirațiilor şi necesităților. Se impunea stringent promulgarea unei noi 
legi a învățământului, în scopul modificării esenței acestuia. 

Au fost legi votate în 1893, 1896, 1898, 1899, 1901 ce au 
contribuit la pregătirea terenului pentru votarea noii reforme, în 
care se impunea păstrarea unității planului. Serviciile dependente 
de ministerul instrucțiunii publice şi al cultelor trebuiau luate în 
considerare. Spiru Haret avea deplină încredere în discernamantul şi 
înțelepciunea Regelui pentru a valida rezultatele cercetărilor timp de 
aproape patruzeci de ani, ce au condus la legea actuală, ce se impunea 
în modul cel mai util pentru țară. 

Învățământul unei ţări trebuie să aibă în vedere trei aspecte 
formarea unor cetățeni dedicați ţării, care să aibă Weltanschauung 
(ideologie). Aceste două aspecte corespundeau învățământului obliga-
toriu. Cel de-al treilea aspect are în vedere formarea tuturor profesiu-
nilor necesare unei dezvoltări armonioase a statului. 

Şcoala primară ar trebui să aibă ca sferă de activitate predarea 
cunoştințelor impuse de societate, dar şi pregătirea copiilor din punct 
de vedere practic în vederea dificultăților, ce pot surveni. Haret face 
distincție între şcoala primară urbană şi rurală. La sate, copilul în 
şcoala primara (între 5 şi 7 ani) trebuie să dobândească şi noțiuni 
practice în vederea pregătirii ulterioare de cultivator de pământ, nu 
neapărat în scopul continuării studiilor. 
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În învățământul secundar se punea accent pe studiul limbilor 
clasice timp de şapte ani, esențiale în aprecierea realelor valori de 
către viitorii cetățeni ai țării. Un aspect ce nu era amprentat era 
dezvoltarea învățământului profesional. Părea că întreaga structură 
mai cultă a țării, era tributară unui sistem educativ corespunzător 
secolului al XVI-lea. 

Funcționau şi instituții de învățământ real al căror aport în 
pregătirea tinerilor pentru existență, nu era demn de luat în seamă. 
Învățământul secundar astfel înțeles era propriu familiilor cu 
posibilităţi financiare, ce puteau să-şi întrețină copiii în şcoală timp 
de 11 ani, pentru a dobândi în special cunoştințe de cultură generală, 
de a avea acces la valorile clasice ale antichităţii şi mai puțin pregătiţi 
pentru activități practice. Se impunea necesitatea unui învățământ 
secundar profesional accesibil acelora din mediul rural, ce trebuiau 
să-şi asigure existența de timpuriu. Învățământul profesional era 
insuficient reprezentat şi avea în vedere organizarea unei elite.

Existenţa unei națiuni implică echilibru în prezenţa profe-
siilor exercitate. Alături de artisti, oameni de ştiinţă, oameni specia-
lizati în drept, literaţi trebuie să fie mici întreprinzători, negustori, 
comercianți, agricultori. 

Au fost perioade în care liceele şi gimnaziile au funcționat ca 
magnet pentru tineri. Au apărut mulți funcționari în domeniul public, 
în dauna celor cu ocupaţii profesionale. Haret afirma: „De vreme ce 
liceul este o școală de instrucțiune generală, care trebuie să facă tinerimea 
a cunoaște mediul și timpul în care trăiește, se cuvine să-i deschidem ochii 
și să-i îndreptam privirile spre acele ramuri de activitate, ce ocupa un loc 
așa de mare în viața noastră.”

Prin urmare, de aceste cariere (profesionale) se foloseau străinii 
având posibilitate de câştig. Situația a condus la afirmații de genul că 
românii nu sunt capabili pentru profesii legate de comerț şi industrie 
şi trebuie să le împartă cu străinii. 

Putem vorbi despre un popor, atunci când are în sine aspectele 
necesare propriei dezvoltări. S-a încercat denigrarea societății româneşti 
de multe ori. S-a spus despre limba română că este improprie unei 
culturi, românii nu au aptitudini pentru profesii intelectuale şi nu se 
pot ocupa de comerț şi industrie. 
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Întotdeauna trebuie să existe un echilibru, au fost națiuni 
prospere de agricultori, meseriaşi şi industriaşi, nu însă numai de 
funcţionari statali. Dezvoltarea completă a unei societăți implică 
dezvoltarea armonioasă a tuturor aspectelor. 

Învățământul public nu trebuie să fie numai teoretic, ci şi practic. 
Şcolile primare rurale aveau lucrul manual şi se introduce 

învățământul practic agricol. În şcolile primare urbane se introduce 
lucrul manual, ce nu figura în programă. 

Învățământul secundar dobândeste o latura mai practică, prin 
modificarea dispozitiilor, astfel încât pentru un absolvent de liceu să 
nu fie o problemă, găsirea unui loc de muncă. 

Se urmăreste atragerea cât mai multor tineri către carierele profe-
sionale. Se considera că profesii legate de agricultură, industrie şi 
comerţ pot asigura existența. În şcolile primare şi secundare se prevede 
o atenție deosebită muzicii, cultivării artelor în general şi desenului. 

Un învățământ național nu poate funcționa fără existența unui 
spirit national. 

Reforma învățământului avea la baza trei legi: legea învățământului 
primar şi normal-primar din 1896, legea învățământului secundar şi 
superior din 1898 şi legea învățământului profesional din 1899. 

Reforma învăţământului a început să fie pusă în aplicare începând 
cu 1886. Principiile cuprinse în această lege erau un deziderat al multor 
oameni de şcoală. Legea învățământului primar şi normal-primar, votată 
în 1893, avea articole identice cu cele ale proiectului din 1886, dar altele 
diferite. Ulterior, legea se modifică prin cea din 1896. 

În 1900 cele trei legi pe baza cărora se făcuse reforma sunt 
modificate fundamental. În consecinţă, aplicarea reformei a fost 
ingreunată. Legile promulgate în 1896, 1898 şi 1899 au fost resta-
bilite cu modificări în anul 1901 în strânsă dependenţă cu situatia 
economică a ţării. A reînceput aplicarea reformei cu indicațiile de a se 
apela la mijloace restrânse de oameni şi financiare şi să nu se intre în 
conflict cu o serie de drepturi dobândite. 

Reforma învățământului cuprindea mai multe secțiuni. 
Învățământul primar, învățământul secundar, seminariile, învățământul 
profesional şi comercial, învățământul superior, cel privat, şcolile de 
arte frumoase, muzica, declamaţia şi teatrul. Capitole separate au fost 
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dedicate corpului didactic, bisericii, clerului şi administrației centrale. 
Învățământul primar era tratat la mod general, cu particularități 
specifice mediului urban şi rural.

Decizia din 2 septembrie 1902 impunea elevilor să salute drapelul 
– dacă sunt în grup sau izolaţi – să asculte imnul regal în picioare şi 
cu capul descoperit. Abaterile de la aceste prevederi erau sancţionate.

Învățământul primar era considerat obligatoriu, se confrunta cu 
lipsa de personal şi de localuri. Au fost introduse amenzile scolare pentru 
părinţii care nu erau de acord să-şi lase copiii la şcoală. Frecventarea şcolii 
trebuia sa fie regulată, pentru ca elevii să participe la cursul normal al 
lecțiilor predate şi pentru a avea rezultate. Se impunea aceasta în schimbul 
sacrificiilor făcute de stat pentru învățământ, preciza Spiru Haret3. 

Pentru copiii săraci erau prevăzute ajutoare de haine şi hrană. 
S-au înfiinţat cantinele şcolare. Învățământul primar rural avea 
reguli specifice: un orar adaptat cerinţelor rurale, vacanţele regionale, 
învăţământul agricol.

Şcoala primară urbană prevedea lucrul manual pentru fete şi baieți 
(şi în mediul rural), învăţarea muzicii, desenului. Au apărut serbările 
şcolare şi teatrul sătesc. Se putea studia şi în afara şcolii în biblioteci. 
Se pune accentul pe tipărirea revistelor şi altor publicatii. Acțiunea 
educativă a şcolii trebuia regăsită şi în exteriorul acesteia. Cei care doreau 
se puteau înscrie la cursuri complementare. Apar şcoli pentru adulți, 
cercurile culturale la care pot participa şi şezătorile în mediul rural. 

Învățământul secundar avea la bază legea din 23 martie 1898, ce 
a fost aplicată şi în iulie 1901. Avea câteva modificări, întrucât fusese 
desființată prin legea din 1900. 

Deosebiri, comparativ cu legea din 1864, în privința organizării 
liceelor şi gimnaziilor, învățământul real şi cel clasic trebuiau să aibă 
condiții egale, organizarea învăţământului secundar al fetelor. Legea 
din 1864 recunoştea un singur tip de liceu – cel clasic, cel în care se 
studia cu precădere limba latina şi limba greacă. 

Potrivit legii din 1898, liceul are opt clase. La bază s-a aflat 
proiectul Poni din 1895, ce pornea de la proiectul lui Haret din 1896, 
3 Raport adresat M.S. Regelui asupra activității Ministerului Instrucțiunii Publice 

şi al Cultelor de către Spriru C. Haret ministru, Bucuresci, Inst. de arte grafice 
«Carol Goebl» S-sor Ion St Rasidescu, 16 str. Doamnei 16, 1903.
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cu articole întregi rămase valabile. Proiectul întocmit în timpul minis-
teriatului lui privind organizarea învățământului modern, special, 
superior şi particular fusese impus de către predecesorul lui Spiru 
Haret, Gheorghe Mârzescu unei dezbateri publice. 

Spiru Haret şi C. Dumitrescu-Iaşi au introdus – alături de 
îmbunătațiri de natură secundară o perfectionare esențială – gimnaziul 
unic şi diviziunea cursului superior de liceu în secțiile clasică, reală 
şi modernă (la clasa a V-a se făcea trifurcarea). Simion Mehedinți, 
pe vremea când era ministru al cultelor şi instrucțiunii publice a 
declarat într-o şedinţă a senatului, la 27 iulie 1918: „…reforma cea 
mai însemnată a lui Spiru Haret din 1898 s-a dovedit după o aplicare 
de 20 de ani o eroare pedagogică și este azi unanim părăsită și reprobată. 
Trifurcarea liceului s-a arătat stearpă, iar legile care privesc univer-
sitatea și îndeosebi cea privitoare la recrutarea profesorilor, au scăzut 
nivelul moral și științific al universității”4. În privința trifurcării claselor 
de liceu, N.Iorga aprecia că specializarea se face numai la nivelul 
învățământului superior universitar. 

 Şcoala corespundea nevoilor societăţii şi cerinţelor dezvoltării 
intelectuale a elevilor. Cursul superior al liceului – format din patru 
clase oferea posibilitatea unui început de specializare a elevilor, în 
funcţie de aptitudini. În secția clasică se punea accent pe limbile 
greacă şi latină, iar în sectia reală pe matematică. Se considera ca limba 
latină era limba ştiinței, a studiilor religioase, a bisericii, a diplomației, 
justiției şi administrației superioare. Se fixa numărul maxim de 
elevi într-o clasă la 50 în gimnazii şi 40 în cursul superior de liceu. 
Admiterea se făcea pe bază de concurs. Se punea accent pe însuşirea 
mai bună a cunostințelor. Se acordau burse elevilor cu rezultate bune 
şi cu situație materială precară. 

Proiectul a constituit un progres raportat la situația existentă şi 
prevederile Poni (1896) şi Take Ionescu (1895) în privința apropierii 
învățământului mediu pentru fete de cel al baieților şi nu consacra 
egalitatea completă susținută şi de C. Dumitrescu-Iaşi. Legea din 
1898 prevedea pentru fete două tipuri de şcoli de gradul I, ce pot fi 

4 Spiru Haret, Circulara nr. 21287 din 14 ianuarie 1898 adresată revizorilor şcolari 
pentru înființarea cantinelor scolare. 
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comparate cu gimnaziile şi de gradul al II-lea ce pot fi comparate cu 
liceele. Şcolile de gradul I cuprind şi a cincea clasă necesară nevoilor 
femeii. Aceasta nu poate fi urmată de fetele care doresc să-şi continue 
studiile în şcolile de gradul II. Programa scolii de gradul al II-lea era 
asemănătoare întrucâtva secției moderne a liceelor de baieți. 

În programa ambelor tipuri de şcoli, cunoştințele necesare 
fetelor deţineau un rol important. Se recunoştea rolul modern al 
femeii. Erau ţări, exceptând Statele Unite, Rusia şi într-o măsură 
– Franţa – ce aveau şcoli diferite pentru fete. Femeia nu trebuia sa 
fie numai soție şi mamă în societate, putea să acceadă la dezvoltarea 
deplinei sale personalităţi.

Învățământul secundar avea programe noi pentru licee, gimnazii 
şi şcolile secundare pentru fete. Se tipăresc carți şcolare pentru cursul 
secundar. Se aplică noi măsuri de ordine si disciplină pentru şcolile 
secundare. Examenele de absolvire de gimnazii, licee şi de şcoli 
secundare pentru fete se desfăşoară după o nouă metodologie. 

Examenul de bacalaureat se înlocuia cu un examen general 
de verificare a cunoştințelor, a maturității gândirii în privinţa 
întelegerii fenomenelor.

Apar taberele de vară, excursiile organizate. Elevii au acces la 
biblioteci şcolare. Clădirile şi mobilierul şcolii funcționează după 
anumite standarde. Profesorii au la dispoziție materiale didactice şi 
sunt selectați, conform criteriilor noii legi. 

Învățământul profesional şi comercial avea la bază legea 
promulgată la 31 martie 1899. Şcoli profesionale au existat înainte 
de 1901. Ulterior, au fost înfiinţate altele. Apar şcoli elementare şi 
inferioare de agricultură, şcoli elementare inferioare şi superioare de 
meserii, şcoli de meserii pentru fete, şcoli de menaj pentru fete. Se 
remarcă şi alte forme ale învățământului profesional. Învățământul 
comercial al fetelor era diferit de cel al baieților. 

Învățământul superior ce funcţiona după legea din 1898 era 
diferit de cel prevăzut în legea din 1864. Legea din urma prevedea 
patru facultăti: ştiințe, litere, medicină şi drept. Se considera că 
principala chemare a unei universităţi este aceea de a fi centrul 
cultural cel mai înalt al țării, tribuna de unde ideile se pot expune 
liber, eliberate de corsetul programelor, examenelor şi diplomelor. 
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Una dintre prevederile legii era aceea că fiecare din cursurile de catedră 
poate fi ținut de unul sau mai mulți profesori agregați. Aceştia pot 
susține cursuri şi la alte facultați la materia care aparține specialității 
lor. Spiru Haret solicita ca profesorul sa fie pregatit multilateral. Era 
împotriva faptului că fiecare curs aparţinea unui profesor. Studenţii 
au dreptul să participe alături de cursurile obligatorii şi la cursuri 
facultative. Unele dintre aceste cursuri dacă erau frecventate timp de 
trei ani şi prezentau interes pentru învățământul universitar, puteau fi 
considerate obligatorii. Persoane care nu fac parte din corpul profe-
soral pot ține cursuri libere şi gratuite în orice domeniu al ştiinței, 
dacă au aprobarea senatului universității şi a ministerului. 

În privința alegerii membrilor corpului didatic universitar erau 
diferenţe între prevederile legii din 1864 şi legea din 1868. Catedrele 
universitare se ocupau prin concurs potrivit legii din 1864. În urma 
unor studii timp de trei decenii, Haret, care nu se împotrivea din 
principiu concursului, se declara nemulțumit în privința competenței 
organismului, care făcea recomandările pentru ocuparea catedrelor. 
La aceasta se adăuga rivalitatea existentă între partidele burghezo-
moşiereşti şi faptul că de multe ori votul în senatul universității era 
determinat nu de oameni competenţi, ci de „bunul plac al unora”. 

Exista o rivalitate în cadrul celor două grupări din partidul conser-
vator, ce avea influenţe nefaste asupra recomandărilor universitare. 
Pentru a preveni amestecul politicii de partid în modul de funcționare 
al universităților, Haret introduce articole noi în legea din 1898. 
Mediul didactic universitar cuprindea mai multe categorii, examene şi 
perioade de timp pentru trecerea de la o categorie la alta. Concursul 
funcționa numai în anumite cazuri. În 1900, legea prezentata de 
dr. Istrati anulează aceste prevederi. Acestea vor fi reintroduse în 1901 
şi în 1904; cand Haret se retrage din minister vor fi eliminate. 

Legea din 1898 promovează ideea haretistă a autonomiei univer-
sitare. Pentru conducerea universității îşi aduceau contribuția consiliul 
profesorilor pe facultate, senatul universității şi consiliul universității. 
Universitățile trebuie sa fie în strânsă corelație cu progresul ştiinței. Au 
fost solicitări din partea unor persoane pentru susținerea unor cursuri, 
cât şi pentru obținerea titlului de docent, chiar dacă acestea nu erau 
recompensate finaciar. Erau oameni de ştiință, care fără a fi plătiți, s-au 
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impus prin munca lor şi au făcut cursuri gratuite, în pofida celor ce se 
spuneau. Potrivit legii, docenţii puteau substitui profesorii la cursuri şi 
la examene. Docenţii puteau ține conferințe şi lucrări practice. 

Se intenționa îmbunătățirea remunerării cadrelor universitare şi se 
avea în vedere să predea mai mult timp la o anume universitate. Se dorea 
ca profesorii să aibă cât mai multe contribuţii originale. Universitățile 
funcţionau numai ca locasuri de educație, dar şi cercetare ştiințifică.

Universitatea de la Iaşi a fost înființată în 1860, cea de la Bucuresti 
în 1863. Facultatea de medicina se înființează la Bucureşti în 1869, la 
Iaşi în 1883, facultatea de teologie la Bucureşti în 1884.

Legea din 1898 prevedea înființarea diplomei de doctorat la 
facultățile la care nu exista (până în momentul respectiv numai 
facultatea de medicină organiza această formă de învăţământ). Se 
va face treptat cu ajutorul mijloacelor financiare şi cu oamenii de 
ştiinţă de care dispun. 

Sistemul prin care erau selectaţi profesorii, trebuia să pună 
accentul pe contribuția ştiințifică a acestora nu pe platforma politică, 
din care, eventual, făceau parte. Recomandările pentru obținerea 
posturilor aveau în prim plan pe cele provenite de la cadre didactice din 
facultăţi, nu pe concursuri care, de cele mai multe ori, erau subiective.

În privința învățământului privat legea din 1864 cuprindea 12 
articole. Prin regulamentul de la 29 august 1885 se recunosc certifi-
catele eliberate, celor ce-au studiat în aceste şcoli. Elevii puteau trece 
în învățământul de stat în anumite condiţii. La 3 decembrie 1904, în 
adunarea deputaților, Spiru Haret face publică legea învățământului 
privat. Învățământul primar privat era obligatoriu atât pentru copiii 
români, cât şi pentru copiii cetăţenilor de alte naționalităţi. Directorii 
şcolilor private erau persoane integre şi bine pregătite profesional. În 
unele dintre şcolile private directorii erau străini. În urma constatării 
faptului că nu se studia suficient limba română, istoria, geografia şi 
religia, aceste discipline devin obligatorii. Se poate menționa cazul 
şcolilor primare bulgare din Tulcea şi Babadag, care au fost inchise. 
S-a ordonat acest fapt, deoarece ani întregi, în pofida avertismentelor, 
copiii români din aceste şcoli au fost privaţi în primul rând de învăţarea 
limbii române, pedagogii fiind străini. Se urmărea ca în şcolile private 
sa fie pregătite cadre pentru învățământul de stat. 
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Sociologul D. Gusti a apreciat reformele şcolare din 1898–1899. 
Învăţământul secundar teoretic a fost aplicat treptat începând cu 
1864 şi cu legea din 1898 a lui Spiru Haret. Contribuţia lui Haret s-a 
remarcat şi în învățământul superior, cât şi în cel de meserii. 

Spiru Haret a înfiinţat trei grade pentru şcolile de meserii: pentru 
populaţia de la sate – şcolile elementare de meserii; pentru principalele 
comune urbane – şcolile inferioare de meserii şi şcolile superioare de 
meserii, pentru cei ce necesitau cunoştinţe teoretice avansate.

Şcolile de arte frumoase, de muzică şi declamaţie, muzeul de 
antichități şi pinacotecile datează de la 1864. Au fost înființate, însă 
nu li s-a putut acorda nicio subvenție financiară. S-au confruntat 
cu lipsa de personal, muzeul şi pinacoteca aveau la dispozitie clădiri 
necorespunzătoare. Persoanele aflate la conducerea ministerului nu 
erau interesate de artă şi după cum afirma Haret „rareori competenţi ei 
înșiși în aceste probleme”, se considera învăţământul artistic rudimentar. 

Spiru Haret formează, în 1897, trei comisii din care făceau parte 
toți bărbaţii cunoscători ai artelor şi s-au elaborat trei proiecte de legi: 
unul pentru şcolile de arte frumoase; al doilea pentru şcolile de muzică 
şi declamaţie şi cel de-al treilea pentru teatre. Se impunea ca deziderat 
– şcolile de arte frumoase şi de muzică să pregătească maeştri pentru 
şcolile secundare şi speciale. 

În 1892 se votează legea pentru descoperirea monumentelor şi 
obiectelor antice şi legea pentru restaurarea şi conservarea monumen-
telor publice. Din lipsa mijloacelor adminintrative şi financiare, nu 
au fost valorificate deplin. Mijloace insuficiente financiar pentru 
repararea şi întreținerea elemntelor de patrimoniu, contribuiau la 
faptul că dispareau treptat lucrări de pictură, arhitectură şi sculptură. 
Acestea erau mărturia mişcării artistice din trecut şi trebuiau să fie 
structurile cele mai importante pentru construirea artei naționale şi 
implicit a unei civilizaţii.

Prin decizia din 30 mai 1897, concretizată în regulamentul din 
12 septembrie 1898, se înființează secția de arhitectură la şcoala de 
arte frumoase din Bucureşti.

Decizia din 19 aprilie 1903 (anexa 92) prevede ca studenții şcolilor 
de arte frumoase să realizeze, anual, alături de lucrări personale, o copie 
sau o reproducere a unei lucrări bazate pe monumentele vechi romanesti.
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Regulamentul din 31 iulie 1901 introduce taxele pentru 
studenții consevatoarelor, pentru a împiedica înscrierea acelora, care 
nu au talent artistic. Ordinul din 3 septembrie 1902 introduce diapa-
zonul normal. Se prevede ca admiterea să se facă pe bază de concurs 
şi în număr limitat. Cursurile sunt individuale, iar numărul mare de 
studenți împiedica ca aceştia să poată urma cursurile şi facilita lecțiile 
private plătite. Sistemul nu permitea accesul celor care nu aveau 
mijloace financiare, chiar dacă erau talentați, deoarece nu puteau 
achita lecțiile private.

Legea din 1900 (art.102, alin.2) prevedea ca profesorii şcolilor 
speciale trebuie să predea 12 ore de curs săptămânal, ca şi profesorii 
secundari (înainte erau prevăzute 6 ore). 

S-au instituit concursuri şi premii pentru corurile săteşti şi 
promovarea în şcoli a cântecelor românesti.

Teatrul era o altă instituție aflată în subordinea ministerului 
instructiunii publice şi cultelor. Legea din 6 aprilie 1877 conferă 
o structură teatrului, pornind de la cea a comediei franceze. Statul 
atribuie subvenții teatrelor din Bucureşti, Iaşi şi Craiova, contribuie la 
reparații şi întreținerea acestora. În cazul teatrelor din Bucureşti şi Iaşi 
sălile sunt gratuite.

Situația precară a artei dramatice se reflecta în: sistemul socie-
tariatului – societarii, reali funcţionari ce nu depuneau eforturi în 
mediatizarea activităţilor de gen; studiile dramatice făcute insufi-
cient în conservatoare, impunerea unui repertoriu variat ce trebuia 
sa aibă şi persoane suficiente pentru a putea fi reprezentat; nepromo-
varea oamenilor valoroşi; repertoriul trebuia exprimat într-o limbă 
accesibilă tuturor categoriilor de auditori; lipsa unei adminstrații 
eficiente şi competitive pentru promovare; concurenţa unor forme 
facile de exprimare ca cele ale cafenelelor concerte şi a trupelor din 
alte țări, inferioare ca şi prestație artistică, care pentru faptul că nu 
impun – şi nu li se impune – taxe, atrag public, ce ar putea, să asiste la 
piesele teatrelor naţionale.

Spiru Haret era un om minunat graţie bunătăţii şi compasiunii 
de care făcea dovadă, avea dragoste faţă de neam, era deosebit prin 
gândurile ce le dorea puse în practică, era frumos prin tot ceea ce a 
intreprins pentru clădirea unui viitor Romaniei. 
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