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Efervescenta mişcării pentru şcolile naţionale ce a cuprins perioada postrevoluţionară paşoptistă, precum
deziluziile generate de refuzul statului de a asigura baza materială a funcţionării şcolilor îndeosebi a celor de
rang inferior, a determinat concentrarea eforturilor româneşti spre crearea unor şcoli proprii.
În multe privinţe, în zona năsăudeană, situaţia era deosebită de ansamblul Transilvaniei deoarece aici
baza materială era pusă cu decenii în urmă prin instituţiile create de statutul austriac.
După desfiinţarea Regimentului de graniţă şi cu ocazia introducerii administraţiei civile s-a pus cu acuitate
şi problema apartenenţei fondurilor grănicereşti care reprezentau "de jure", proprietatea foştilor grăniceri. De
altfel, însuşi guvernatorul Transilvaniei, Ludovic Wohlgemuth prin ordonanţa din 18 februar:,e 1851, arată
că fondul de "mondire" şi fondurile şcolare comunale au fost proprietatea comunelor grănicereşti şi acestea
sunt în măsură să hotărască destinaţia acestora 1• Totuşi administraţia civilă a început să le perceapă ca o avere
erarială, ceea ce a dus la o împotrivire a populaţiei grănicereşti. În acest sens reprezentanţii celor 44 de comune
au fost chemaţi să-şi exprime poziţia faţă de situaţia creată în adunarea din 13 martie 1851 2 , unde s-a hotărât ca:
- munţii să rămână împărţiţi între comune ca mai înainte şi comunele să-i folosească în viitor ca mai
înainte, pentru păşunatul vitelor. Trei munţi: "Crăciunelul", "Dosul Stânişoarei", "Poiana Rotundă",
urmau să fie daţi în arendă, iar veniturile încasate urmau să intre în fondul de burse;
- fondurile şcolare urmau să rămână şi pe mai departe alocate scopului pentru care au fost înfiinţate;
- fondul de monture, în valoare de 27000 florini depus spre păstrare în hârtii de valoare la stat cu o
dobândă de 5%, urma să rămână întreg acolo, iar din dobânzile cuvenite să se repartizeze burse pentru
fii grănicerilor care vor urma să studieze la şcolile mai înalte.
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S-a hotărât ca aceste fonduri să fie administrate de către Comisia Grănicerească, alcătuită din 8 persoane.
La adunarea Comisiei Administrative a Fondurilor din 2 august 1851, a fost ales Comitetul format din. câte un
reprezentant al celor 12 companii, sub preşedinţia vicarului Macedon Pop.
Perioada următoare a fost caracterizată de numeroase memorii şi petiţii adresate împăratului ţ:i ministerelor
de resort pentru recâştigarea averilor grănicereşti, şi de abia în şedinţa din 2 august 1860 s-a ales un nou
Comitet şi s-a întregit Comisia Administrativă, preşedinte fiind ales vicarul Grigore Moisil. În timpul şedinţei
s-a luat în discuţie prezentarea unei petiţii, în care erau aduse argumente de ordin istoric şi juridic în favoarea
revendicărilor foştilor grănicereşti, petiţie prezentată împăratului la 13 decembrie 1860 3 •
Datorită stăruinţei lui Vasile Naşcu, petiţia năsăudeană a primit aviz favorabil din partea ministrului
Plener, iar prin rescriptul imperial din 27 august 1861li s-au recunoscut grănicerilor toate drepturilor asupra
averilor avute înainte de înfiinţarea regimentului de graniţă.
Reprezentanţii grănicerilor s-au întrunit la Năsăud în 27-28 septembrie şi 5-6 octombrie 1861 şi apoi
în 13-14 septembrie 1862 şi au adoptat "Învoirea" prin care s-a decis ca fondurile să nu se împartă între
localităţi ci să se administreze în comun pentru scopuri şcolare. Potrivit "Învoirii" semnate de aceştia "Fondul
de provente" lua denumirea oficială de "Fondul Şcolar Central", în el fiind incluse o/.1 din dreptul regaliene (1/4
rămânea în casele comunale pentru alimentarea fondurilor locale). El era atribuit întreţinerii "ele institute de
învăţământ şi educative", menţionându-se cele 5 şcoli foste triviale, Şcoala Normală şi cea de Fete din Năsăud,
la care se adaugă un liceu şi un internat 4 •
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