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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Serviciul Arhivelor

er

VOLUMUL 1
1883 – 1919

ilo

INVENTAR SUPLIMENTAR
al arhivei constituite în perioada 1877 – 1947, Problema 15
privind şcolile şi bisericile române din străinătate
întreŃinute şi subvenŃionate de statul român

fac

Şcoli general, 1919
- SituaŃie privind existenŃa şcolilor şi bisericilor româneşti în Peninsula
Balcanică.

Chestiunea revendicării imobilului din Macarova (1889 – 1900).

ulu

-

iA

Şcoli Macedonia, 1883 – 1900
- CorespondenŃă între M.A.S. şi Ministerul Cultelor cu privire la subvenŃiile
acordate personalului didactic

VOLUMUL 2
1925 – 1946

ini

ste
r

Şcoli Salonic, 1916
- Telegrame, rapoarte şi corespondenŃă referitoare la activitatea şcolilor
româneşti din Salonic.

aM

Şcoli Grecia
- Decret lege privitor la şcolile minorităŃilor din Grecia (1925).
Tabele, referate, corespondenŃă între M.A.S., Ministerul EducaŃiei
NaŃionale, legaŃia României din Atena, consulatele române din Ianina şi
Salonic cu privire la funcŃionarea şcolilor române din Grecia, la stadiul în
care se află construcŃiile subvenŃionate de statul român, la nemulŃumirile şi
agitaŃiile din cercurile macedo-române, la obŃinerea autorizaŃiilor de
construcŃie, la reînfiinŃarea de şcoli şi biserici române (1928 – 1946).

Ar

hiv

-

-

Instituirea unei comisii de îndrumare a activităŃii şcolilor şi bisericilor
române din Macedonia (1942).
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Rapoartele legaŃiei române din Atena referitoare la mişcările ce au avut loc
în Grecia împotriva aromânilor (1943).
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-
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VOLUMUL 3
1896 – 1899

ilo

Şcoli Bulgaria
- Rapoartele eforiilor şcolare şi corespondenŃă între M.A.S., Ministerul
InstrucŃiei Publice, agenŃia română din Sofia şi consulatul român din
Rusciuk cu privire la:
- Chestiunea exproprierii localului şcolii române din Turtucaia. Copia actului
de cumpărare a terenului (1896 – 1897).
Acordarea sumei de 20.000 lei de către statul român pentru începerea
construcŃiei şcolii române din Turtucaia (1897).

-

CorespondenŃă între Districtul de învăŃământ Turtucaia şi Eforia şcolii
române din aceeaşi localitate cu privire la modul de predare în şcoli.

-

Bugetul şcolii din Turtucaia pe anul şcolar 1898 – 1899.

iA

fac

er

-

Rapoarte, memorii şi corespondenŃă între M.A.S., Ministerul EducaŃiei
NaŃionale, consulatul român din CernăuŃi, legaŃiile române din Belgrad şi
Constantinopol precum şi cu alte autorităŃi din Ńară în legătură cu:

ste
r

-

ulu

VOLUMUL 4
1881 – 1946

ini

Şcoli CernăuŃi 1906 – 1907
- Numirea prof. univ. S. Puşcariu la Universitatea din CernăuŃi şi declaraŃiile
sale referitoare la seminarul de filologie din Viena pe care l-a condus.

aM

Şcoli Iugoslavia, 1929 – 1937
- Măsurile propuse de deputatul Coriolan Buracu cu privire la românii din
Banatul sârbesc (1929).
SituaŃia şcolilor româneşti pe comune, număr de profesori şi elevi (1935 –
1937).

hiv

-

Ar

Şcoli Paris, 1946
- Scrisoarea adresată de şcoala română din Fonteneay-aux-Roses
profesorului Iorgu Iordan, prin care i se solicită concursul pentru rezolvarea
unor nereguli comise la această şcoala în anul 1944.
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Şcoli Sulina, 1891
- ÎnfiinŃarea unei şcoli de muzică instrumentală.

Probleme de personal.
BISERICI
VOLUMUL 5
1896 – 1943

ilo

-

rE
xte

rn

Şcoli Turcia, 1881
- Justificarea sumelor alocate de statul român pentru şcolile româneşti din
Turtucaia.

la

fac

er

General, 1910
- CorespondenŃă între M.A.S. şi Mitropolia Bucovinei referitoare
transmiterea hotărârilor luate în sinodul Ńinut la Iaşi în anul 1642.

ulu

iA

Biserici Bulgaria, Grecia, Ierusalim, 1896 – 1943
- Telegrame, rapoarte, memorii, referate şi corespondenŃă între M.A.S.,
agenŃia diplomatică din Sofia, legaŃia română din Atena, consulatul român
din Salonic şi Patriarhia română în legătură cu bisericile române din:
- Bulgaria, 1907;
- Grecia, 1940 – 1943;
- Ierusalim, 1896 – 1897.

Rapoarte, telegrame, presă şi corespondenŃă între M.A.S., legaŃii şi
Mitropolie referitoare la:

ini

-

ste
r

VOLUMUL 6
1896 – 1942

aM

Mitropolii, 1896 – 1898, 1919, 1942
- Trimiterea scrisorilor de notificare, privind alegerea mitropoliŃilor, bisericilor
ortodoxe din afara Ńării. Participarea bisericii române la conferinŃa
eclesiastică mondială (1919).

hiv

Patriarhii, 1898 – 1899
- InfluenŃa exarhatului bulgar asupra românilor din Macedonia (1898).

Ar

-

Chestiunea înfiinŃării unui episcopat român în Imperiul otoman şi a
recunoaşterii mitropolitului Antim (1898).
Atitudinea mitropolitului Visarion al eparhiei Durazzo faŃă de mişcarea
naŃională a românilor din Turcia.
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Conflictele ivite între minorităŃile conlocuitoare din Imperiul otoman cu
privire la dreptul de proprietate asupra bisericii Komanovo.
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-
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SUBVENłII
VOLUMUL 7
1905 – 1944

Avize de plată, chitanŃe, borderouri şi corespondenŃă în legătură cu
acordarea şi achitarea subvenŃiilor acordate de M.A.S. personalului didactic
şi bisericesc, precum şi pentru dotarea cu mobilier a şcolilor şi bisericilor
române din:
- Bitolia, 1905 – 1918;
- Bulgaria, 1907 – 1908;
- Grecia, 1915 – 1944;
- Turcia, 1906 – 1909;
- Salonic, 1907 – 1919.

-

DonaŃia făcută de Sterie Dumitru, domiciliat în România, pentru construirea
unui local de şcoală în comuna Furca din Macedonia (1906).

iA

fac

er

ilo

-

Avize de plată, chitanŃe, telegrame, state de salarii şi corespondenŃă între
M.A.S., legaŃia română din Constantinopol şi Ministerul Cultelor în legătură
cu plata chiriei imobilelor şi cu achitarea subvenŃiilor acordate de statul
român personalului mitropoliei române din Constantinopol, “delegaŃilor
poporului român la Constantinopol” şi “repetitorului” de limba turcă al
elevilor români de la liceul din Galata-Serai.

aM

ini

ste
r

-

ulu

VOLUMUL 8
1896 – 1898

Idem.

hiv

-

Ar

-

VOLUMUL 9
1898 – 1900

VOLUMUL 10
1880 – 1900

Avize de plată, rapoarte şi corespondenŃă între M.A.S., Banca României şi
consulatul general român din Constantinopol cu privire la:
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ÎnfiinŃarea unei şcoli la spitalul municipal din Constantinopol pentru
îngrijirea şi întreŃinerea bolnavilor români din oraş.

-

ConvenŃia încheiată între consulatul român şi administraŃia spitalului
internaŃional “La Paix” pentru înfiinŃarea acestei şcoli.

-

SubvenŃiile anuale alocate de statul român pentru întreŃinerea spitalului.
Justificarea cheltuielilor efectuate.

CorespondenŃă şi state de salarii în legătură cu personalul bisericilor şi
şcolilor române din străinătate (numiri, pensionări, destituiri) şi cu bursele
acordate de statul român.

hiv

aM

ini

ste
r

ulu

iA

fac

er

-

ilo

PERSONAL
VOLUMUL 11
1877 – 1947
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Corectat: dr. Stelian Obiziuc, şef serviciu, UAD
27 septembrie 2011

Ar

Tehnoredactare: Daniela Poienaru
14 mai 2008
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