
Şcoala cu Troiţă 

 

Actuala Şcoală cu clasele I-VIII Nr. 1 Oţelu Roşu, din componenţa căreia corpul C (prima clădire 

în care a luat fiinţă învăţământul liceal de pa Valea Bistrei) este considerat monument istoric (cod LMI 

2004:  CS-II-m-B-11183), edificiu cunoscut sub denumirea de  ŞCOALA CU TROIŢĂ, este o construcţie 

realizată în etape, prima datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea, ca o clădire cu destinaţia de şcoală, cu 

trei săli de clasă (în regim parter).  Aici s-a desfăşurat procesul de învăţământ la nivelul a patru clase, cu 

o singură limbă de predare, până în 1922,  an în care şcoala se dezvoltă ca unitate cu două limbi de 

predare (româna şi germana), pastrându-şi aceeaşi structură de construcţie. În 1927, şcoala se 

transformă în unitate de învăţământ cu şapte clase, cu o singură limbă de predare (limba română), dar nu 

sunt realizate modificări în construcţie. Odată  cu creşterea numărului de elevi ai localităţii, numită pe 

atunci comuna Ferdinand, se realizează, în perioada 1941-1943, extinderea clădirii, atât în plan (pentru 

casa scării), cât şi în elevatie, prin adăugarea unui nivel. Tot atunci se realizează şi faţadele actuale, cu 

elemente valoroase, între care profile şi ornamente la solbancuri, goluri de uşi şi de ferestre, la cornişe, 

cu tâmplărie exterioară elegantă, nu mai puţin cu modele deosebite pentru jgheaburi, vazoane şi burlane 

ori lucarne, acoperişul având, la rândul său, o interesantă structură în planuri diferite, subliniată şi de 

învelitoarea de ţiglă profilată. În 1945, clasele V-VII ale şcolii sunt transformate în „gimnaziu unic”, iar în 

1948, cu toate clasele (I-VIII), instituţia devine Şcoala elementară din comuna Ferdinand, ca, pe parcursul 

aceluiaşi an, localitatea – şi implicit Şcoala – să-şi schimbe numele în Oţelu Roşu. Un timp, după 1953, 

Şcoala va funcţiona ca şcoală medie mixtă cu două secţii (de zi şi serală). Corpul-monument istoric al 

şcolii se restaurează în 2007 (proiectant general: S. C. WESTROM DESIGN SRL Bucuresti; investitor: 

MEdC – UCM-PRS/Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin) şi este destinat claselor I-IV (opt săli, 

amplasate la parterul şi la etajul clădirii).  
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