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Lista abrevierilor

C.F.R.  – Căile Ferate Române
D.A.D.  – Monitorul Oficial al României. Desbaterile Adunării Deputaţilor
D.S.  – Monitorul Oficial al României. Desbaterile Senatului
M.Of.  – Monitorul Oficial al României
P.N.L.  – Partidul Naţional Liberal
P.T.T.  – Direcţia Generală a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor
S.A.N.I.C.  – Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale ale României
S.G.F.P.  – Societatea Generală a Funcţionarilor Publici din România (în‑

fiinţată în 1921 prin fuziunea Casei Funcţionarilor Publici și a 
Societăţii Funcţionarilor Publici)

S.F.P.  – Societatea Funcţionarilor Publici din România, 1882–1921
U.G.S.S.  – Uniunea Generală a Sindicatelor profesional‑naţionale ale sa‑

lariaţilor de stat, judeţ și comună, transformată cel mai probabil 
la începutul anului 1923, în Uniunea Generală a Funcţionarilor și 
Pensionarilor Publici. Spre deosebire de Societatea Funcţionarilor 
Publici, schimbarea denumirii nu a fost însoţită și de modificări 
substanţiale la nivelul structurii și obiectivelor propuse



Cuvânt înainte

Birocraţia, așa cum a fost definită de Max Weber1, constituie un ele‑
ment esenţial al lumii moderne, iar dezideratul unui aparat administra‑
tiv profesionist este ușor de identificat și în România de dinainte și de 
după 1918. Acest ideal presupunea cu precădere existenţa în serviciile 
publice a unor funcţionari bine pregătiţi, care să respecte legislaţia și 
care să fie apăraţi de ingerinţa factorului politic și de abuzurile superi‑
orilor. Chiar dacă în perioada 1919–1923, în publicaţiile și în memori‑
ile funcţionarilor nu am descoperit referinţe explicite la opera lui Max 
Weber, caracteristicile administraţiilor birocratice identificate de către 
acesta se regăsesc printre revendicările funcţionarilor publici, oame‑
nilor politici, juriștilor etc.: ierarhie, expertiză/specializare și diviziu‑
nea muncii, acte administrative impersonale, arie jurisdicţională clară, 
importanţa regulilor scrise. Unele dintre aceste aspiraţii, cum ar fi spe‑
ranţa că se putea realiza cel puţin o profesionalizare parţială a servici‑
ilor publice, au fost considerate atinse prin publicarea la 19 iunie 1923 
a legii asupra Statutului funcţionarilor publici. Așadar, anul 1923 nu 
este doar cel al adoptării „Constituţiei politice” din 29 martie, ci și al 
„Constituţiei administrative”, așa cum a fost numit în epocă Statutul 
funcţionarilor publici.

Perioada la care se referă prezentul volum (1918–1923) este impor‑
tantă pentru a înţelege mai bine direcţiile de dezvoltare ale României 
Mari, problemele și limitele statului, cât și ale societăţii. După cum se 
poate observa parcurgând lista documentelor, se regăsesc puţine docu‑
mente anterioare lunilor mai‑iulie 1920, atunci când guvernul condus 
de generalul Alexandru Averescu a făcut primii pași în direcţia adoptă‑
rii unui proiect de lege privind Statutul funcţionarilor publici. Această 
densitate redusă a textelor din 1918 și din 1919 nu înseamnă faptul că 
discuţiile despre funcţionari și administraţie au lipsit din spaţiul public, 
ci doar că nu am identificat pentru acești ani articole ample și proiecte 
referitoare la necesitatea unui „statut unic al funcţionarilor publici”. 

1 Max Weber, „Bureaucracy”, în Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, 
Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1978, pp. 956–1.005.
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Imediat după război, pentru funcţionari era mai importantă asigura‑
rea celor necesare vieţii cotidiene, situaţie îngreunată de pierderea sau 
de diminuarea unor alte surse de venit (ajutoare de la familie, venituri 
din terenuri date în arendă etc.), de inflaţie sau chiar de dificultatea 
de procurare a unor produse de bază. De asemenea, discursul funcţi‑
onarilor s‑a radicalizat. Luând ca model alte ţări și alte categorii pro‑
fesionale, aceștia au reușit să se organizeze într‑o Uniune generală și 
astfel să creeze un front comun puternic, cu scopul de a obţine câștig de 
cauză cel puţin pentru o parte a revendicărilor lor. Obiectivul adoptării 
unui Statut era mai vechi, dar redevenea unul major pentru asociaţi‑
ile de funcţionari, acestea înţelegând că nu erau suficiente schimbările 
punctuale, de suprafaţă sau care să se refere doar la o anumită categorie 
profesională. Cele mai importante cereri erau: adoptarea unei legislaţii 
uniforme și unitare, prin care să fie garantate drepturi fundamentale ca 
stabilitatea și chiar inamovibilitatea, reguli clare și bine codificate pri‑
vind recrutarea și avansarea, dreptul de asociere, depolitizarea funcţiei 
publice, cât și condiţii de muncă și de viaţă decente. Pentru funcţio‑
narul vasluian Petre Nedelski, viitorul Statut constituia „emanciparea 
funcţionarilor de sub tutela politicienilor, este câștigarea demnităţei de 
om și cetăţean, este asigurarea unei vieţi mai omenești și punerea la adă‑
post a bătrâneţelor de lipsurile și mizeria actuală”2.

Din perspectiva editorilor acestui volum, documentele incluse con‑
tribuie la o mai bună cunoaștere a procesului modernizării instituţio‑
nale și societale din România interbelică. Am dorit să arătăm diversita‑
tea și multitudinea de proiecte și opinii privind Statutul funcţionarilor 
publici și să facilităm cercetătorilor consultarea acestora. Valoarea și 
importanţa istorică a textelor prezentate în volum sunt inegale, unele 
sunt utile nu doar pentru problematica privind statutul social și pro‑
fesional al funcţionarilor publici, ci și pentru înţelegerea parcursului 
României Mari, altele exemplifică mai bine aspecte puţin cunoscute. 
Asupra unor texte am zăbovit îndelung înainte de a decide să le inclu‑
dem sau nu în integralitate. Dacă toate proiectele de lege privind un 
statut al funcţionarilor publici pe care le‑am descoperit se regăsesc în 
volum, pentru celelalte documente am realizat o selecţie atentă și rigu‑
roasă. Pe lângă criteriul cronologic, am urmărit ca documentele să se 
refere cu precădere la proiectele de lege privind Statutul funcţionarilor 
publici. Textele incluse sunt doar o mică parte din materialele selectate 
în etapa documentării.

Ne propunem ca acest demers să fie continuat prin publicarea și altor 
2 Petre Nedelski („vechi administrator de plasă”, secretar al consiliului general al jude‑
ţului Vaslui), Statutul unic al funcţionarilor. Principii generale, Vaslui, Tipografia și legăto‑
ria de cărţi Onceanu, 1922, p. [I ].
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ediţii de documente, care să vină în completarea prezentului volum, rele‑
vând ce însemnau funcţia și funcţionarul public în perioada interbelică: 
viaţa de birou, cât și cea de familie, influenţa factorului politic, rapor‑
turile dintre șefi și subordonaţi, integrarea femeilor în administraţie și 
rezistenţele la acest proces, comparaţiile cu alte categorii profesionale, 
sindicalizarea, salarizarea etc. Sperăm ca în acest „șantier” de cercetare 
să fim cât mai mulţi. În continuare, avem nevoie de cunoașterea apro‑
fundată a unor multitudini de surse, o etapă obligatorie pentru a putea 
studia și înţelege în profunzime instituţiile publice și servitorii statului3.

Publicarea unui volum de asemenea dimensiuni, care a necesitat un 
timp îndelungat de documentare, transcriere și redactare, ar fi fost difi‑
cilă fără finanţarea de către UEFISCDI a proiectului Schimbare și conti-
nuitate: administraţia publică și corpul funcţionarilor publici din Transilvania 
înainte și după Primul Război Mondial, 1910–1925 (PN‑III‑P4‑ID‑
PCE–2016‑0390) și fără sprijinul necondiţionat al celorlalţi membri ai 
echipei: Judit Pál, directoarea proiectului, Edina Gál, Timea Andreea 
Longaver, Ovidiu Iudean și, mai ales, Vlad Popovici. De altfel, prezen‑
tul volum este al treilea din seria Istoria administraţiei și a funcţionarilor 
publici a acestui proiect de cercetare. Un ajutor binevenit am primit și 
de la Mădălina Geambașu, de la Centrul de Studii Istorice, Economice 
și Sociale din București, care ne‑a semnalat mai multe texte și care a 
fost unul dintre primii cititori (și corectori) ai variantei preliminare a 
acestui volum. Documentarea noastră nu ar fi fost posibilă fără munca 
extraordinară a personalului Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice 
Centrale, Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, 
Bibliotecii Facultăţii de Istorie a Universităţii din București, Bibliotecii 
Academiei Române din București și Bibliotecii Centrale Universitare 
„Lucian Blaga” din Cluj‑Napoca. Nu în ultimul rând, mulţumirile noas‑
tre se îndreaptă către redactorii Editurii Mega, fără ajutorul cărora acest 
volum nu ar fi arătat astfel.

Florina Sas și Andrei Florin Sora

3 Sintagmă preluată după Marc Olivier Baruch, Servir l’État français. L’administration en 
France de 1940 à 1944, Paris, Fayard, 1997.




