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Școala gimnazială dr. Ion Sîrbu din comuna Eftimie Murgu, județul Caraș – Severin
O școală cu repere istorice și un prezent demn de Europa.

In toamna acestui an în plină pandemie de Covid 19 am
vizitat comuna Eftimie Murgu din județul Caraș Severin. O localitate plină de istorie îndeosebi prin
vestitele mori de apă, vechi de sute de ani. Un muzeu în aer liber care pune în valoare meșterii
populari ai zonei. Aceste mori sunt unicat, prin construcție, eficiență în economia locală, în timpurile
trecute dar și prezente. Geografic, comuna Eftimie Murgu, este situată în SV României, la marginea
de SE a județului Caraș Severin, în depresiunea Almăjului. Interesantă este istoria denumirii acestei
așezări:  la 16 iunie 1410, Pipo Spano de Ozoro reînnoiște stăpânirea lui Sebastian Gârlișteanu
asupra satului. Din familia acestuia, un Nicolae Grădișteanu a fost ban de Severin, între 1520 -1521,
Emerik Gârlișteanu comandant al  cetății  Peci,  Gabriel  Gârlișteanu în 1540 viceban iar în 1548
Castelanul Caransebeșului. Un alt reprezentant Gavrilă Gârlișteanu este Castelan de Caransebeș
între 1544-1548 și 1555, pentru ca în secolul XVII, un Gheorghe Gârlișteanu să devină Comite de
Caransebeș, între anii 1624-1632. Locuitorii satului, numit Gârliștea după numele proprietarului
moșiei ctitoresc în 1540 localitatea Vegenia, astăzi orșul Vârșet din Muntenegru – Serbia. În 1565
numele satului este schimbat din Gârliștea în Rudăria (Roderia), după numele apei care curge în
zonă. În această comunitate de români s-a născut Eftimie Murgu, în 1805, un înverșunat luptător
împotriva stăpânirii maghiare din Transilvania și Banat, iar în 1865 Ion Sîrbu, participant la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. În anul  1970 numele comunei este
schimbat în cinstea marelui luptător pentru emanciparea românilor, în comuna Eftimie Murgu. Prin
dascălii săi, din toate timpurile, școala este tot atât de valoroasă ca și morile din lemn din comună.
Prima școală a fost din lemn, construită la 1773 iar în 1830 pe locul vechii școli este ridicat un local
de cărămidă cu o sală de clasă. În 1914, spațiul devenind neîncăpător este construită o nouă școală
cu trei săli de clasă sub imboldul unui fost elev, dr. Ion Sârbu, preotul satului. Între 1966 – 1968,
sătenii  construiesc o nouă școală.  În viața școlii,  distingem mai  multe perioade în secolul  XX:
perioada grea de după războiul mondial, în timpul învățătorului Vasile Sopon, când foarte puțini
copii  urmau  școala;  perioada  interbelică,  când  populația  școlară  este  în  creștere,  fapt  ce  va
determina în 1938 cinci posturi de învățători. Școala a avut învățători în perioada interbelică pe:
Alimpie Rădulea, preşedinte al Asociaţiei crescătorilor de animale din Rudăria. Alexandru Dinu,
învățător din 1924 și director al școlii între 1934 și 1942. Absolvent al Școlii Normale din Craiova, a
avut o activitate intensă în comunitatea din Rudăria, fiind cel care a înființat corul bărbătesc al
bisericii și Căminul Cultural din sat. Realizările acestui director au fost în sprijinul comunității:
monografia comunei, cantina școlară, pepiniera școlară, stupina, atelierul de tâmplărie și muzeul
școlar. Dintre elevii acestei școli s-au remarcat Ion Sîrbu și Traian Doda. Ion Sîrbu (n. 19 februarie
1865, Rudăria – d. 15 mai 1922, Rudăria), studiază la universitățile din Iena și Viena unde obține un
doctorat în istorie. Acesta a publicat în 1899 prima sa operă istorică, în limba germană, la Leipzig,
intitulată „Relațiile externe ale Țării Românești în timpul lui Matei Vodă Basarb”. Preocupările de
istorie continuă cu o istorie a lui Mihai Viteazul, premiată de Academia Română în 1905. Generalul
Traian Doda, a fost o personalitate marcantă a românilor bănățeni, ajungând pe cea mai înaltă
treaptă în ierarhia militară a Imperiului Habsburgic. S-a născut la data de 14 Aprilie 1822, urmează
școala în Rudăria apoi Școala militară din Caransebeș. Pregătirea pentru cariera militară a realizat-o
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prin absolvirea Academiei militare din Viena în 1842. În 1877, acordă sfaturi pentru trecerea Dunării
în Războiul de Independență. A murit la 16 iulie 1895. Astăzi școala din comuna Eftimie Murgu este
o instituție modernă, cu sală de sport, laboratoare de informatică și un corp profesoral pregătit să
facă față noilor provocării. În prezent școala are 32 de preșcolari și 78 de elevi în clasele I-VIII, un
total de 110 elevi.
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