
Istoricul școlii 
 
 
 

Învățământul din Comarnic este foarte vechi. Încă din secolul al 
XVII-lea, Schitul Lespezi oferea educația elementară copiilor din comunitate, 
unde aritmetica și citirea erau disciplinele studiate împreună cu oamenii 
bisericii. Modernizarea societății românești a determinat în perioada 1830-1864 
organizarea școlii, ca instituție distinctă de biserică, pe tot cuprinsul județului 
Prahova, dar și în Comarnic. Documentele menţionează numele unor dascăli 
care predau la şcoala din Comarnic în perioada 1840-1866: Petre Hogea, Radu 
lui Neag, Nicolae din Băicoi, Lalu din Transilvania, Gheorghe Popa, Ion 
Voiculescu şi Gheorghe Voiculescu. Se pare că Petre Hogea îşi oferise casa sa, 
ca spaţiu pentru educaţia copiilor din Comarnic din vremea aceea.  

Reforma învățământului din 1864 transforma învățământul primar 
într-unul obligatoriu și gratuit. Comunitatea este reticentă, copiii nu sunt lăsați să 
vină la școală, pentru că erau folosiți la muncile din gospodărie. Învățătorii fac 
apel la primar să aplice amenzi părinților.  

Schimbările politice şi economice din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea au influenţat şi învăţământul de la Comarnic. Dezvoltarea economică se 
resimte şi aici, prin construcţia căii ferate (1876-1879), a gării (1879), a fabricii 
de produse refractare (1884), a fabricii de ciment (1909).  

Înmulţirea numărului de elevi impunea o şcoală mai mare. În 1894, 
prin munca voluntară a locuitorilor din Comarnic se pune piatra de temelie a 
noii şcoli, construită pe islazul comunal. În anul 1895 prima promoţie de elevi 
termină cursurile în noua şcoală.  

Iată descrierea acestei şcoli dintr-un document redactat în 1894: 
„Localul şcolii este construit din bârne, vârghii, acoperit cu şindrile şi posedă 
trei camere, din care una era foarte spaţioasă şi este destinată elevilor, iar 
celelalte două sunt destinate învăţătorului (ca locuinţă) şi cancelarie.”  

La patru ani de la ridicarea şcolii, prin ordinul Ministerului 
Învăţământului se înfiinţează şi prima bibliotecă şcolară, care în anul 1905 
deţine 195 de volume.  

În această perioadă sunt menţionaţi câţiva învăţători: Ion Voiculescu, 
Ion Niculescu şi Ioan Grigorescu. Aceștia devin diriginţi ai şcolii. Ei administrau 
şcoala împreună cu Primăria. În anul 1872, învăţătorul Voiculescu cerea prin 
adrese numeroase către Primărie şi Revizorat trimiterea unor „călăraşi 
executorii” care urmau să-i aducă la şcoală pe elevii care lipseau.  

În perioada 1903-1910 este numit învățător și diriginte al Școlii nr. 1 
Comarnic, domnul Ioan Grigorescu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domnul Director al Școlii mixte Comarnic, Ioan A. Grigorescu 
 

Acesta se dovedește un foarte bun organizator al școlii, ajunge 
inspector al Revizoratului Școlar Prahova. Din inițiativa sa se va organiza Casa 
Corpului Didactic (Casa Învățătorului).  

Preocuparea domnului diriginte Grigorescu pentru dezvoltarea școlii 
din Comarnic reiese și din răspunsul Casei Școalelor, din anul 1908, prin care 
erau solicitați bani pentru construcția unei cantine și a unei băi. În acel moment 
Primăria din Comarnic nu putea să se angajeze la un împrumut către Casa 
Școalelor pentru că aici se construia o biserică. Documentele din anul 1908 oferă 
câteva informații despre școală: „Avea trei săli de clasă, locuința învățătorului 
și cancelaria. Construcția era din piatră, înconjurată de un gard de lemn. Lângă 
localul școlii se află un teren agrar de circa 8500 m.p. pe care se cultiva 
porumb, fasole, salată, cartofi, pătlăgele. Învățământul avea un caracter 
pragmatic pentru că îl motiva pe elev. Elevii erau implicați la orele de lucru 
manual și la muncile agricole. La acel moment fuseseră folosiți la muncă circa 
45 de elevi. În acel an Școala din Comarnic primește vizita unui revizor școlar 
agrar, domnul Mărgășianu.”  

Școala din localitate oferea cor, șezătoare și școală de adulți. Din 
situația statistică pe anul 1909 reies următoarele: erau înscriși 235 de elevi, dar 
frecventau 186 de elevi. De la înființarea școlii până în acel an se raportau 247 
de absolventi.  

La 1 martie 1939, domnul Grigorescu trimite către Școala din 
Comarnic o copie a ordinului ministerial prin care se aproba propunerea sa de a 
înființa o bibliotecă școlară. Domnul Grigorescu propunea să se scrie pe 
dulapurile bibliotecii: „Donația Ioan A. Grigorescu, fost director al școlii și 
inspector general”. La acea data el nu mai îndeplinea funcția de inspector 
general, semnând actele - „Avocat Ioan A. Grigorescu.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 1939 Ioan Grigorescu doneaza o Bibliotecă la Comarnic 
 

În anii 1927-1928, şcoala dovedindu-se neîncăpătoare a fost extinsă, cu 
ajutorul localnicilor. Vechii construcţii i s-au adăugat încă două săli de clasă şi o 
sală pentru muzeu.  

Lucrările s-au desfăşurat sub conducerea învăţătorului Ion Petrescu, 
care îndeplinea şi funcţia de diriginte-director.  

Documentele descriu localul şcolii astfel:  
„Clădirea era impunătoare, cu clase şi ferestre mari, cu faţada orientată spre 
şosea, iar cele două laturi, de nord şi de sud, închideau o curte mare pentru 
recreaţia copiilor. Spatele clădirii era continuat cu o verandă acoperită, 
susţinută de stâlpi de lemn, unde elevii se adăposteu pe timp de ploaie. Pereţii 
verandei erau ornaţi cu portrete de ţărani, fete şi băieţi, în mărime naturală, 
desenaţi în cărbune de învăţătorul Petrescu. Scările pentru intrarea 
învăţătorului erau făcute în serpentine, pe locul unde astăzi se află scările 
intrării monumentale.”  

Această activitate a domnului Petrescu a făcut din școala din 
Comarnic un renume, iar domnul director va fi promovat în funcția de revizor 
(inspector) școlar începând cu anul 1937. Din această funcție, el va reveni în 
școală realizând inspecții foștilor săi colegi (învățătorilor Ion Bulei, Aurelian 
Cristea, Irina Măndălăcescu).  

Pentru întreaga sa activitate de învățător, director, revizor școlar i s-a 
decernat medalia „Răsplata muncii”, clasa a III-a , obținând gradația de merit, 
iar la începurul anului 1945 i s-a acordat și gradul superior în învățământ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre didactice și oficialități în perioada interbelică, în fața școlii.  
Domnul Petrescu este cel de-al treilea din dreapta spre stânga. 

 
În anul 1940 are loc un cutremur care a culcat şcoala la pământ şi a 

distrus o bună parte a pieselor din muzeu. În timpul războiului școala a fost 
organizată în patru locații de-a lungul Șoselei Naționale, în spații impropii.  

Pentru şcoală a urmat o perioadă deosebit de grea - lipsa spaţiilor de 
şcolarizare, foametea, sărăcia, plecarea învăţătorilor pe front. Din cei patru 
învăţători plecaţi pe front doar domnul Ion Pârvan s-a întros acasă.  

Chiar de la 1 septembrie 1945 învăţătorul Ion Pârvan o să preia 
conducerea şcolii. În perioada comunistă se organizează şi ciclul gimnazial, care 
iniţial îşi avea sediul la Posada, într-o clădire a fabricii de mobilă.  

În anul 1950, localul renovat este dat în folosinţă, fiind mai spaţios. 
După doi ani, directorul Pârvan a fost implicat într-un proces politic şi înlocuit 
cu persoanele care trebuiau să facă politizarea politică şi aici la Comarnic. În 
această perioadă, şcoala din Comarnic a avut importante cadre didactice printre 
care şi profesorul de limba franceză Alexandru Botez. Acesta era poet şi semna 
scrierile cu pseudonimul „Simion Stolnicu”. A rămas în istoria literaturii române 
alături de Lucian Blaga, prin cele peste 10000 de pagini de poezii simboliste, ale 
căror manuscrise s-au păstrat. El a venit în Comarnic în anul 1948 şi s-a stins din 
viaţă în anul 1966.  

În 1959 s-a înființat Liceul Teoretic cu clase reale și umane, care a 
funcționat până în anul 1977, când a fost desfiintat nejustificat, transformandu-
se în Școala Generală de 10 clase. În anii ‘70 în timpul doamnei directoare 
Victoria Pârvan, localul şcolii se extinde cu aripa de nord şi cu etajul. Tot acum 
este construit şi localul al II-lea al școlii. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceul a fost reînfiintat în septembrie 1989, pentru doi ani cu profil 
industrial, apoi cu profil teoretic. În anul 1994 liceul nostru a primit numele 
poetului „Simion Stolnicu”.  

În anul 1999 liceul a fost transformat în Grupul Școlar „Simion 
Stolnicu”, cu profil tehnologic (clase cu specializările ospătar - bucătar și 
tehnician în protecția mediului).  

Începând cu 2012 școala noastră devine Liceul „Simion Stolnicu”, 
unde ponderea claselor cu profil teoretic este mai mare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceul în prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Cristina Ilincuța 



DIRECTORII  ŞCOLII 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii unităţilor şcolare au avut titulatura de „Diriginţi de şcoală” 
până în 1945. 
 

1875 – 1894  Învăţător  Ion Voiculescu 
 

Primul diriginte al şcolii centrale din Comarnic, dată în folosinţă în 
anul 1894 

 

1894 – 1903 Învăţător Ion Nicolaescu  
1903 – 1915 Învăţător Ioan Grigorescu 

 
Diriginte al şcolii, care s-a preocupat în mod deosebit pentru 
dezvoltarea şcolii. La iniţiativa acestuia se înfiinţează biblioteca, baia 
şi cantina şcolii.  

1920 – 1940  Învăţător  Ion Petrescu 
 

Diriginte care s-a identificat cu interesele şcolii. A înfiinţat „Muzeul 
satului”, a fost extins spaţiul şcolar şi al muzeului din şcoală.  

1940 – 1945  Învăţător  Smaranda Lăzărescu  

1945 – 1952 Înv./prof. de matematică Ion Pârvan 
 

S-a dedicat şcolii şi ridicării localităţii prin cultură. Se construieşte un 
nou local al şcolii în locul celui distrus la cutremurul din 1940. Din 
iniţiativa sa, în 1959 a luat fiinţă liceul cu cursuri serale şi fără 
frecvenţă. 

1952 – 1953  Înv./prof. de desen Gheorghe Mureş 
1953 – 1966 Profesor de istorie Ion Teodorescu 

A continuat dezvoltarea liceului, astfel, în anul 1963 liceul funcţiona 
cu cele trei forme de învăţământ: zi, seral şi fără frecvenţă. 

1966 – 1974 Profesor de biologie Victoria Pârvan 
 

În perioada directoratului său liceul cunoaşte succese remarcabile în 
ce  priveşte  calitatea  şi  rezultatele  obţinute.  Se  extinde  localul 

principal cu cele două aripi şi se construieşte al doilea local de şcoală. 



1974 – 1985 Profesor de limba rusă Mariana Jaja 
 

Chiar dacă în această perioadă se desfiinţează liceul (1977), se 
menţin exigenţa şi calitatea învăţământului. 

1985 – 1990 Profesor de fizică Aurel Năstase 
 

Prin demersurile susţinute de conducerea şcolii, în 1989-1990 
unitatea şcolară îşi recâştigă statutul meritat de liceu. 

1990 – 1991 Profesor de limba franceză Liviu Cosma 
1991 – 1992 Profesor de matematică Ion Achim 
1992 – 2003 Profesor de fizică Aurel Năstase  

Calităţile manageriale deosebite ale domniei sale au contribuit la 
creşterea calităţii învăţământului, dezvoltarea şi modernizarea 
liceului. Se semnează protocoale de înfrăţire cu unităţi şcolare 
similare din Franţa şi Marea Britanie. 

2003 – 2008 Profesor de chimie Letiţia Găgenel 
2008 – 2009 Profesor de matematică Cornelia Piciorea 
2009 – 2014  Profesor de istorie Cristina Ilincuţa 

Rezultatele obţinute îl plasează printre cele mai bune licee din judeţ 
şi este implicat în proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale. 

2014 – 2017 Profesor de informatică  Elena Peticilă 

2017 – Profesor de geografie Ion Tamaş 
   


