
REORGANIZAREA MINISTERULUI DE INSTRUCTIE PUBLICĂ, .. 
CULTE SI ARTE SI TRASFORMAREA LUI INTR-UN 

MINISTER AL CULTURII NATIONALEI 
' 

(Referat general) 

Întru îndeplinirea însărcinării verbale date în luna martie 1933, de a studia 
modificările ce trebuiesc aduse actualei organizaţiuni a Ministerului d 
In strucţie Publică, Culte şi Arte, spre a o pune de acord cu cerinţ 1 
1dministraţiei moderne şi cu noua orientare din legiuirile şcolare proiectat -
un onoarea a prezenta referatul următor, împărţit după cum urmează: 

I. Arătarea materialului care a servit la bază prezentului referat, a perso-. 
11 tlului folosit pentru culegerea şi prelucrarea acestui material, precum i 
f'lu lui în care s-a efectuat această lucrare. 

II. Expunerea principiilor organizaţiei actuale şi a defectelor consta/lift 
11 funcţionarea ·ei. Lămurirea genezei acestor defecte şi punerea în vid ni 
1 factorilor cari contribuie la menţinerea lor. 1 

III. Expunerea principiilor care stau la baza modificărilor propust•, 
IV. Expunerea şi discuţia critică afiecărei modificări, şi anum : 
1) Definirea din nou a misiunei Ministerului, devenit Minister al ultur 

Nationale, în conformitate cu concepţia sociologică. a relaţiunilor dintr eul 
lur şi instrucţie; 

2) Armonizarea şi omogeneizarea serviciilor de administrar ti 

1/Vdtământului si a culturii provenite de la departamente diferite, t t p 
1 tr • iul acestei ~oncepţii; 

) Organizarea conducerii departamentului, diviziunea raţional 
llribuţiilor Ministrului, Subsecretarului de Stat şi Secretarului General; 

4) Regruparea şi reorganizarea serviciilor atârnând actualm nt d 
.\'('IT tariatul General, separaiea.organelor consultative de cele xeculiv 

It 1 de control, în special. 
) R organizarea organelor consultative ale Ministrului; 

b r anizarea controlului de toate gradele; 
r or uni zar a gradelor de disciplină şi judecată; 

1) 1' r nr j nt· s ţi i d studii şi statistică de la S r 1', riatr 1 
It lll ~ t'lll 1r ' i n!Nli1 fi iu studii , d cum ntar, 

d 1 ll:t. 1 ' M n h ultt ; 

1 H 1 
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e) reorganizarea sectiei statelor personale de la Secretariatul General si 
unificarea ei cu servicii!~ de personal în special ale direcţiilor de învăţământ; 

f) reorganizarea ordonantării. 

5) Regruparea şi reorga~izarea direcţiilor Ministerului în conformitate 
' li noua concepţie a învăţământului şi a culturei precum şi cu cerinţele unei 
bune administraţii adaptată noilor legiuiri. , 

6. Reorganizarea serviciilor locale de învăţământ în vederea asigurării 
unei descentralizări efective si a unei mai bune administrări, si anume: 

,_. a) transformarea actual~lor inspectorate şcolare regio~ale în direcţii 
culturale regionale; 

b) reorganizarea subrevizoratelor scolare actuale si transformarea lor în 
ndministraţii culturale judeţene. ' ' 

7. Reorganizarea Casei Scoalelor. 
8. Definirea situaţiei pe;sonalului administrativ al Ministerului de orice 

rad si functii. 
1 , 

1 

Material, personal, executarea lucrărilor 

Referatul de faţă a fost alcătuit pe temeiul unui material informativ inedit, 
·nprinzând două categorii de lucrări : 

A. Prima categorie cuprinde o expunere a organizaţiei actuale (l 

Mlnist rului, indicând structura serviciilor şi compunerea birourilor în . cel 
Il\ 11 mici amănunte. 

Materialul din această categorie e cuprins în trei dosare, şi anume: 
1) un dosar referitor la organizarea serviciilor din aministratia central 

1 Ministerului, cuprinzând 11 scheme de organizare, si anume: ' 
11) s hema organizării serviciilor Secretariatului General; 
b) pt scheme de organizare ale direcţiilor Ministerului; 
) două scheme de organizare: una a Casei Scoalelor si alta a Casei d • 

( '1 rllt a Corpului Didactic; ' ' 
1 schemă generală grafică rezumă organizaţia de ansamblu 1 

ulmlni ·tr ţici centrale; 
2 un dosar referitor la organizarea celor cinci servicii local It 

1/Vt ( m nt; 
' \ lll'l d sar privitor la organizarea a 62 de subrevizorate şcolare (din 71 . 
1 os u·ul nu uprinde organizarea revizorat· 1 r din cele opt judeţ urm 

t 1 u· : Ar ·, B răi l a, lalomiţa, Putna, u w , Mu1· ş, Iaşi, Neamţ şi V d '• 
u n· 111 1· spuns la rdinul Minist~ r•u 111 i. 

H pua r· , n 1 1111 , 111 1 
1 S •ht•m · 

III III 1 t 11(1\1 1(1 

1 llld llll llilllll 1 , III III 

b) fişe indicând: 
-numele 
-gradul 
-vechimea 
- titlurile si 
_ atributiile, fiecărui funcţionar; 

c) referate ~dicând: . . . ll 
_ numărul şcolilor, sau al organelor în subordme, Şl upu or, 

- al profesorilor, 
- al elevilor si V • • • 

_ al hârtiilor 'intrate şi ieşite, corespunzătoare fi~c~nu ~erv1~1~. 
B A doua categorie de lucrări cuprinde o analzz~ a. msuf!c~enţel_or 

: · · z din îndoitul punct de vedere: al doctnnez admznzstratzve 
t ll 'ţţanzzatzez actua e . . t" 

ul org~elor însărcinate cu apli~area legilor de organlZare ex1sten a. 

Acest material se compune dm: . . 
1) referat de ansamblu întocmit de d-1 ing. Ionesc~-!lero~u, dm care: 
a) parte privitor la principi~l~ gener~le_ de admm1straţ1e ce trebmesc 

lvute în vedere la organizarea Mmlsterulm~ Şl . . , V ..... 

b) parte, privitor la anomaliile organzzaţzez actuale faţa de prmc1pnle 

1 l ~i administraticve fayoliste. ." . . . . . . 
2) Referate ale direcţiuni/ar şi servici~lor Mmzsteruluz dm Adm~lstraţia 

ntrală atasate la Secretariatul General, Şl anume: ~ . 
~) un r~ferat al direcţiei a II-a amvăţământului secundar, mtocmlt de d-1 

11 r ctor Bratu; A • f · al ~ t 't de 
b) un referat al Direcţiei a IV-a a învăţămantulm pro es10n , m ocm1 

ti 1 director Purcaru; . ~ · d d 1 d" t 
) un referat al Direcţiei a VI-a a Cultelor, mtocffilt e , - rrec or 

llt' disteanu; A ·t d d 1 director d) un referat al Direcţiei Generale a Teatre/o~, mtocml e -

Mttvrodi; ' · · · t z d j decată 
) un referat al Consiliului perrr:anent al ~~~zszez_ cen rav~. e u ' 

lll ·mit de secretarul comisiei, gref1er al com1s1e1 de JUd~cata_ , . V • • 

l) Referate asupra Serviciului de studii, docume~t~re ~~ statzstzca, dm _c~~: 
_ unul întocmit de d-1 Danielopol, şeful serVlcmlm, asupra orgamzaru 

w slllia3; V A 1 · "1 ~ 
_ altul întocmit de d-1 ing. Measnicov asupra recensamantu m ~opn or m 

v l'H d oală; 1 sta, 'ln soţi.t d un T 1' a. al d-lui Petre Ghiţescu, directoru 

1t1 v 1 Ll. ntulni prh ar; . 'al 1 · d 
ulll

1 
.mi, 111 ) ·m l c1 d lJH 1' ,. 1 11~ l Sl lan, asupra maten u m o-

I llll \ 1' 1 1 1 n 1 1" n 1 l 1 q l , h M ti It 11 du : 
1 1 1 ' n 1 1 r tari , tnl 

j lJII 1 l 1 Il l l'lll l ,\'l' l ( 11 flt/ ,\'tl/111 11 11 , 1 J II I', ' 

11 1 Il, III\ III 1 d d 1 N tll l tii , 1111 1 V 1 Ilhi 
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Direcţiile: I-a a învăţământului primar, a III-a a învăţământului superior, 
a V-a a învăţământului confesional şi particular şi a VIII-a a contabilitătii nu 
au făcut referate scrise. · 

3) Patrusprezece referate de ale subrevizoratelor şcolare, răspunzând 
chestionarului adresat au făcut şi propuneri asupra reorganizării serviciilor de 
administrare a învăţământului primar judeţean. 

Notăm în ordinea importanţei răspunsurile subrevizoratelor din judetele: 
Cluj, Trei Scaune, Tulcea, Râmnicul-Sărat, Târnava-Mică, Lugoj, Alba, 
Sălaj, Covurlui, Buzău, Dolj, Târnava-Mare, Teleorman şi Soroca. 1 

Materialul de mai sus a fost cules în chipul următor: 
A. Schemele de organizatie ale serviciilor din administratia centrală 

Casa Şcoalelor şi Casa de Cr~dit cu anexele lor, au fost execu'tate de d-nll 
Eugeniu Vatau, subşef de birou, şi Morărescu, impiegat, ambii de la sectia de 
Studii, documentare şi statistică a Ministerului. ' 

Pentru serviciile exterioare, materialul a fost întocmit direct de aceste 
servicii, pe temeiul adreselor alcătuite de semnatarul acestui referat si trimise 
de d-nii E. Vatau şi Morărescu împreună cu modelele de scheme si fise privi-
toare la situaţia fiecărui funcţionm4. . ' ' 

B. Referatele asupra imperfecţiunilor constatate în actuala organizatiei 
au fost întocmite după cum urmează: ' 

1) Referatele asupra organizării de ansamblu au fost întocmite precum 
am spus de d-1 ing. Ionescu-Heroiu, din însărcinarea d-lui secretar genera] 
I. C. Petrescu. --' 

De acestea ne-am folosit în multe privinţe, deşi rigiditatea lor tehnic 
necesită o adaptare şi o transpunere a principiilor doctrinei administrative d 
la administrarea unei întreprinderi cu caracter comercial sau industrial la 
administrarea unei întreprinderi cu scop cultural nelucrativ. 

2) Referatele asupra imperfecţiunilor constatate în organizaţia actuală a 
diferitelor servicii şi propunerilor în vederea remedierii lor au fost întocmit 
de către conducătorii direcţiunilor şi serviciilor respective din minist r, 
răspunzând ordinului ministerial cum. 45.678 din 1933. 

Informaţiile privitoare la insuficienţele actualei organizaţii a Direcţi J 1 

VIII-a a contabilităţii şi a serviciilor Secretariatului General au fost adunnl 
şi de semnatarul acestui rderat5. 

3) Referatele asupra insuficiente lor actuale a subrevizoratelor scolar 
:propunerile de organizare a acestor' organe au fost cuprinse în unel~ din r 
ratele prin care acestea explicau situaţiunea organizaţiei lor actual , dup 
cum s-a arătat mai sus. . ' 

Unele din aceste referate sunt d vnloar in o prl v 1 
sugestiile pentru organizarea viitoar 1 v 1. Il ' 1 1 i u , r 1 
congres anual al p rs nalului 1 ·c nit ti 1 td01 1 1 h'll\ 
înv 1 nt nt11h1i , l'o v ti 1' a ~·w1 t 11·1 11 v•• '''' 11 111 ,, 

II 

Legislaţia acţuală, principiile ei. 
Deficienta organizatiei ce rezultă din ea 

' ' 

Organizaţia actuală a Ministerului este rezultată din patru legi: 
1) Legea pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Instrucţiunii 

Publice şi al Cultelor din 1 iulie 1930, 
modificată prin: 
2) Legea pentru · modificarea' unor dispoziţiuni din Legea p ntru 

organizarea şi funcţionarea · Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cult 1 1 

lin 1 iulie 1930, din 21 iulie 1931; 
3) Legea pentru trecerea Direcţiei Educaţiei Poporului de la Minist 'l'lll 

Muncii Sănătătii si Ocrotirilor Sociale la Ministerul Instructiun ii, fii 
ulteidr şi Art~lor 'şi pentru înfiinţarea Direcţiei Generale a Te~tr 1 r ' 
perelor din 22 iulie 1931; 

4) Legea pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea p 1 1111 
rganizarea şi funcţionarea Ministerului Instrucţiuniî, al Cultelor şi Art 1 11 1 

publicată în Monitorul Oficial nr. 143 din 1 iulie 1930, cu modificării 11 11 

1 gea publicată în Monitorul Oficial rn. 166 din 21 iulie 1930, din 26 ic.alll o 
1 32. . 

Prima din aceste legi e a fostului ministru Costăchescu, ultim 1 
11 fostului ministru Iorga. . 

Desi ultimele trei legi nu suprimă, ci numai modifică pe cea di1 t , 11 
1 alitate' principiile de la care se inspiră sunt cu totul divergente, aşa A 1 ll1 tit 
(H' anizatie a Ministerului prezintă un caracter cu totul hibrid: 

A. I~tenţiile legii de organizare din 1930 au fost puse cu multă J u 1 111 
11 l umină de expunerea ei de motive, precum şi de discuţiunile car l n 1 1 

It rea ei prin Parlament. Ele pot fi concentrate în. următoarele pllnCt 
1) Unificarea unei legislaţiuni hibride, răspândită într-o mulţim d t 

1 r dte (legi succesive, decrete şi decizii ministerial~ modifi ato 
fl /111 rea ei de acord cu prevederile Legii de organizare a Minist 1 

1 29. 
2) Descentralizarea administrativă, realizată prin: 
1) /nfiinţarea serviciilor locale de învăţământ la sediul llll lw 

lmlnistrative cu atribuţii de administJ"aţie şi control; 
1 d •s on entrarea lu r ril t· oli :r.at prin definir a • tt•t . 

t lft luţlilor fi drui rgan a1 'i d1 M 1 1' r •lui; 
s m ţi nzr a fn l r( 111 /lu ln1 01 111 lo 

d 1 11 • 1 l J 1 1' 1 11 t 111111 , 

mti:w· 1 ., 11/lflllll/11 '' '' ' '' "' '"' ,t, ' ' , t' JJ/ 11 d ti '' p1 1111 
110 lor nl tu 
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~ 3) E~~m~~are~ r:otiticei din administraţia învăţământului, întărirea 
raspundem ~1 Im?1ed1c~e~ _s~b-~tă~ lucrărilor Ministerului, realizate prin: · 
. a) ~~r~ma z~amovzbzlztaţzz drrectorilor de învăţământ, mentinându-se 
mamov~b1htat~a ms~e~torilor generali, dintre care directorul să fi~ ales prin 
delegaţie de catre Mm1ster'; 

b) lntr?du~erea examenului la recrutarea personalului de control; 
c) f!blzgaţza rapor~ul~i sc:i_s ca singur element care poate scuti pe direc

tor ~e ~as~~nderea unei masun ilegaleluate de Ministru în sfera de actiune a 
celu~ d~ta1, dar înlăturarea pe această cale a actiunii de obstinatie a directo-
rulUI faţa de hotărârile Ministrului; ' ' 
. d) Reorganizarea acţiunei disciplinare, îniăturându-se atribuţiile de 
acest fel ale C~nsiliului permanent, acuzat de politică. ~ 

4~ Perfecţzonarea şi reorganizarea câtorva functiuni administrative si 
dovedite defectuoase. ' ' 

a~ Reorganizarea ~cţiunei disciplinare: unificarea modului de suspen
?ar~ ~m ~ caz de · deschidere a acţiunei publice pentru toate gradele· de 
mvaţamant; . ' 

b) defin_irea _situaţiei personalului administrativ si de control fată d 
personalul d1dact1c, al arhitectilor si avocatilor· ' ' 

c) înfiin~area unui birou de ur'mărire ~ lu;rări/or la fiecare directie.' 
d) ~efi.~zrea atribuţiilor directorului regional asupra serviciului ioc~1; 
e) zn[zznţ~rea conferinţelor între organele de executie pentru coordo-

narea acţmne1 lor. · 
. 5) _Reorg~niz_are~ ~as~i Şco~lel~: şi ~ Casei d~ Credit a Corpului 

Dzdactzc, realizata prm largrrea atnbutiilor e1 ea primm· d pe lan~ g~ · · · · · ·al~ · • , a rrusmnea 
e1 ~mţ1 a de con~ro/ a _fundaţiilor culturale, şi tutela comitete lor scolar.e şi 
aszgurarea matenalulm scolar. · . · 

E evident că principiile esenţiale au fost: 
a) Descentralizarea si 
b) Eliminarea politi~ei din învătământ. 

Şi, sub acest raport, legea a provocat: 
1) obiecţiile Consiliului Legislativ, 
2) critici parlamentare. 

~ Af~st atacată în primul rând înfiinţarea inspectoratelor, ca dezorgani
zand u~1tatea de conducere în materie de învătământ si ca prileJ· de risip 
bugetara. · ' ' ' 

Iar dintr~ măsu~_e_ ~e .. în~ăturare a politicei din administraţia ş olar , 
suspend~~a man;wvi?ili~aţn drrectorilor a fost declarată neconstituţional 
de Consilu~l Leg~slauv; ~- ~r~~~ ce în Parlam nt a f st atacat, dimp lriv , 
resp~?~l past;at ~amovtbilitaţu msp t rn t' tn !'ilnl , r ruta~ p ult . ti 
(pohti~a) ~ecat pr~n co_ncurs. (Dis ursttl d lu p11 1. l, P 1r vi i) l. 

Ş~ nu .. mcap~ mdotal t: 1 nf' 11\ 11 1 1 1 lor 1 1 el 
~l at.n ~~~ P.t' tS , 2) ' 1' 11' 11 11 ln 1 11 J1 1 1111 1 , 1 1 11 

Cit!' 1.' 10 1' 11 1' 11(1' d ' ' It :l.t 1 V II I 1 1111111 dll lttl( P'' Il 

lll'lnărit tocmai neutralizarea acestor funcţionari superiori ,politici, dn 
nmnovibili, de care Ministerul nu se putea lipsi7. ' 

Dintre măsurile de reorganizare administrativă, a fost atacată d 
' nsiliul Legislativ lipsa de concentrare a ordonanţării tuturor direcţiilor 1 

1 irectia Contabilitătii, iar în Parlament a fost atacată organizar 
, ' cretariatului Gener~ ca un fel de direcţie specială, în locul însărcinării lu i 
u funcţiunea de a dubla pe Ministru cu un om de încredere având exa ·t 
· easi sferă de atribuţii ~u acesta (Petrovici). 

B. Legile modificatoare din 1931 şi 1932 au intenţii cu totul potrivni · • 

Ici dintâi: 
Ele urmăresc dimpotrivă: 
1) Să treacă asupra Ministerului Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor fntr tl.ţf(l 

.\'HtJraveg here şi încurajare a activităţii culturale; 
2) să treacă conducerea efectivă a tutulor lucrărilor Ministerului 11 

mflini le Ministrului. 
1. Întru îndeplinirea primei intenţii: 
a) Direcţia Educaţiei Poporului trece de la Ministerul Muncii la '(( ,\'(/ 

S('oalelor, cu organizaţia respectivă (art. 2, legea din 22 iulie 1931) u 111 

'!ori cu tot (art. 23, legea din 22 iulie 1931); 
b) Se desfiinţează Regia Autonomă a Teatrelor Naţionale şi a Opt'l't•l 1 

1•/ se înfiinţează o Direcţ(e Generală a lor la Minister (art. 5, leg a din 
ul i 1931 ), cu casa ei de credit cu tot ( al:t. 20, legea d.in 22 iulie 193 1 , 

Directorul ei e pus sub directă autoritate a Ministrului (art. 11 ti 1 ~ 
d n 22 iulie 1931). 

Organizarea serviciilor acestei direcţii se lasă pe seama unui r gul.uH nt 
ut. 12, legea din 22 iulie 1931); 

c) Se desfiinţează Direcţi''a artelor (art. 22 al legii din 22 iulie J 9 '1 • 
1) Serviciul artelor se transformă în Inspectorat al artelor, 
2) fnvăţământul artistic trece la Direcţia Învăţământului Sup ri t·, 

) Comisia Monumente/ar Istorice funcţionează după leg a şi r 1111 

111 ntul său; 
4) Ministrul îşi asumă, prin Casa Şcoalelor, 'controlul tutui r fi llilll'illl 

•u s p cultural), având administraţie proprie (art. 14 din leg din 21 Hl 

I I)J t). 
2. A doua intenţie urmează să se realizeze prin: 
u) Trecerea întregei administraţii în mâinile Ministrului, car , d'Ut 
ii din 21 iulie 1931, are, (,dr ptul xclusiv de a rezolv şi 1 1' 1 

1lunil e cadîn comp t 1 ţ\ Mini trului, atât cele c n sut t 
p , .t şi ele date pân 1 pr '1. 1111 1 n omp t nţa di'f rit' lo 

rl 11! rn 1 n.tr l saul '' ". 
It n lS hilixliun l• 

111 11 w. 1 mpl 1 1 ni 111 11\ 
tit t 111 11 111 11 1 p Il 1\ 1 1111 111111\ 1 

1 1 
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b) Transformarea tutulor organelor de conducere administrativă din 
Minister în organe consultative ale Ministrului. 

1) Astfel, prin art. 1 al· legii din 21 iulie 1931, toate organele Ministerului 
devin organe care ajută pe Ministru în conducerea Ministerului. 

2) Iar prin art. 7 al aceleiaşi legi, Directorii sunt transformaţi în con
silieri, ale căror atributiuni nu sunt decât acelea de: 

"a da lămuriri cu ~aracter tehnic Ministrului si Secretarilor Generali, cu 
privire la toate chestiunile ce intră în atribuţiile respective şi de a colabora la 
în~o~mirea" regulamentelor precum şi orice alte atribuţiuni li s-ar d1 de 
Mm1stru... . ' 

Deci atribuţii proprii: consultaţii tehnice, colaborare tehnică la studii; 
restul, doar atributii delegate. 

În acelaşi sen~, organele consultative sunt înmulţite, adăugându-se celor 
existente: 

1) Consiliul consultativ a/foştilor miniştri (legea 21 VII 1931,.art. 3). 
2) Reprezentanţii asociaţii/ar profesionale admişi prin legea precedentă 

în Consiliul Superior al Instrucţiei (sau Consiliului permanent?) - .sunt admişi 
de data aceasta direct ca sfătuitori ai Ministrului (art. 6, legea 21 VII 1931). 

3) Dar ·legile le restrâng atribuţiile, reducându-le la un rol pur consultativ 
şi facultativ : 

Astfel: 1) "Consiliul general are numai menirea de a constata rezultatele 
practice ale învăţământului şi a da sugestii Ministrului" (art. 4, legea din 21 
VII 1931). 

2) Consiliul permanent, "organ consultativ, are dreptul de a prezenta 
propuneri şi observaţii cu privire la legile şcolare, regulamente şi progr~ 
si a da expresiune dezideratelor de ordin didactic ale membrilor 
Învăţământului" (art. 5, legea 21YII 1931). 

3) Reprezentanţa categoriilor profesionale are ,,rolul numai de a-i 
expune (Ministrului) doleanţele corpului didactic" (art. 6, legea din 21 iuli 
1931). 

4) De acord cu avizul Consiliului Legislativ la legea din 1930 care găseşt 
neconstituţional şi contrariu ideei de responsabilitate ministerială, caracterul 
obligator pentru Ministru al avizelor cerute diferitelor organe facultative, art. 
13 al legii din 1931 mai specifică: "diferitele avize şi recomandări cerute d 
legile învăţământului în materie de numiri, detaşări, transferări şi definitiv 11 
au caracterul de simple indicaţiuni facultative pentru Ministru". 

Ideea e completată de art. 2 allegii.din 26 ianuarie 1932, care arat, · 
atât consultarea cât si avizul Consiliului Permanent unt facultative p ot1 11 
Ministru oriunde leg~a le cere. ;· 

d) E firesc ca, într-o asemenea organizaţi , Mlni.vtml s 
existente, atât cele consultative cât şi c 1 d · rtl1 1! , 1 1 t 1 
sale. 

În acest s ns, 1 g a: 
1) Srhiml :ondlţii/(• h• rl ,l'f lllfllllt '''''' '"'' f, '' 11 /1 ,1'111111 IN', 111111111 : 

a) Consiliului general al instrucţiei ( art. 4, legea din 21 iulie 1 ?31 , şi 1'11 

1, legea din 26 ianuarie 1932); . . . . ' . . . 
b) Consiliului permanent (art. 5, legea dm 21mhe 1932, ŞI art. 2 ali 

din 26 ianuarie 1932); · . . . . 
c) Consilierilor Ministerului (art. 7, legea din 21 mlie 1931, Şl a1t. '• 

1 •ea din 26 ianuarie 1932). 
Membrii mai multor organe consultative sunt siliţi să opteze pentru llll 11 

11t . 4, legea din 26 i~uarie 1932). . . , A •' • • , •, 

2) Ea schimbă de asemeni organele de execu~te, d1s~~~and dm Situaţt ,tlll 
p ·rsonalul de control exclusiv şi determinând nm cond1ţn de recrutar : 

a) În primul rând se modifică sistemul de control: 
Art. 8 al legii din 21 iulie 1931 deosebeşte astfel pe lnsp r'll 1 

nvătământului secundar de revizorii şi subrevizorii celui primar, d 1 nd 
nsp~cţia didactică de cea administrati~ă (le~ea . zice: ştiinţ~fic~ vşi di~ . pl 
lUtră), şi punând principiul controlului fie~arut gra~ de t~vaţam~n.t 1 1 11 

1rgane de control desemna~e dintre m_en;-bm gradulut supe:_wr: umv .' lu 
In secundar, secundari la pnmar, menţmand examenul ca ffiljloc de r 1111 11 

1 · ubrevizoţilor şi delegaţia ca sistem de 4esemnare a inspectorilor Ulld 11 

a revizorilor. · 
Iar un articol schimbă complet situaţi~ personalului de conLr 1, 11 

1 mâne la dispoztia Miriisterului respectând gradul şi salariul - cu dr 1 t '1 t 

• re revenire la c'atedră . (art. 16 din legea din 21 iulie 1931); 
b) se schimbă de asemeni conducerea Casei de Credit (art. 8, 1 t• t d 11 

ianuarie 1932); . , ~ . ' 
c) scolile normale trec de la Direcţia Invăţământului Sec1_1nda:r 1 

nvăţ~ântului Primar (art. 12 al legii din 21 iulie 1931) ŞI retr 
n tpoi (art. 7 al legii din 2q ianuarie 1932); . _ 

d) . Secţiile de la Secretariat sunt reur~1te î.nt~-un rvi ' 11 d 
' ·retarHttului, condus de el direct ( art. 2, legea dm 21 mhe 1931 ); 

c) Se regulează situaţia funcţionarilor administrativi: ce nu pt V 1 d 11 

, wpul didactic (art. 11 al legii din 21 iulie 1931); 
f) în special a contenciosului (art. 9, idem); 
g) şi contabilităţii (art. 6, idem); ~ . 
h) se impune titlul de licenţă pentru avansarea m posturi! 

Il rou în sus (art. 11, legea di 21 iulie 1931); . . 
j) se reglementează retragerea din oficiu (art. 3, legea dHl 26 l u111 11 

ld 

1 1)32); . . 1 
i se impune membrilor' Comisiilor regtonale de ]ude ·at , ·nt 1 1 1 11 

111 1 şu. l de reşedinţă (art. 10, legea din 21 i~lie 1931) ~ · 
h s numesc 4 profesori din u ur ştt supleanţi în C misit 11f/tl/ 

/11(/ cat (nrt. 5, 1 gea din 2 i 11 11 1 1 2 . 
• ' otradi ţi. prin i] iil(H ' 11 1111 11 1 . 

p11 li \l • nu · 11 v 1 1 d 1 111111 1 tq l Ol 1 t 1' • 
1 Ut • 1 f 111 , 11111 (111 1 1 1/11111 ,,ff, ,/ ,/ .11 1111'111 fii 
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prin separaţia de atribuţii, mergând până la disocierţa funcţiunilor culturii 
care se atribuie altor ministere; pe de altă parte , un efort contrar de concen
trare dictatorială în mâna Ministrului a tutulor funcţiunilor ministeriale, şi · . 
aceasta fără abrogare a legii precedente, izvorâtă din principii contrare şi fără 
retopirea din temelie a organizării Ministerului. 

Nu discutăm aci valoarea uneia sau a alteia din cele două concepţiuni, 
discuţie ce-şi are locul cu prilejul statomicirei principiilor ce trebuiesc să stea 
la baza reformei organizaţiei actuale. . 

Ajunge să semnalam suprapunerea unei legislaţii care introduce arbiL 
trarul minis~erial şi confuzia de atribuţii peste o legislaţie al cărei principal 
punct de vedere fusese încercarea de separare a lor, ca să arătăm ce a devenit 
în fapt intenţia de unificare a legilor din 1930. 

2) Nu mai e nevoie să spunem că într-o astfel de organizaţie în care, pe 
cale de delegaţii întemeiate pe unele articole ale legilor complimentare, se pot 
schimba complet funcţiunile direcţiilor, nu mai poate fi vorba de respectul 
atribuţiilor fiecărui organ anume specificate în lege, şi ca atare , nici o 
descentralizare efectivă. 

Aşa se face că în organizaţia actuală s-a produs o impietate a organelor 
centrale asupra celor locale, care a desfiinţat în fapt orice funcţiune proprie 
a serviciilor locale, servicii care au devenit- după o expresie pe care o întâl
nim de mai multe ori în lucrările pregătitoare - simple ofiâi de transmitere 
între Administraţia centrală şi unităţile administrative şcolare inferioare. 

Aşa că nu este exagerată afirmarea că în fapt nu mai există descen
tralizare. Şi prin aceasta se vede trădată şi a doua intenţiy a legiuitorului din 
1930. . 

3) Ca rezultat trebuie menţionată aci apariţia unui nou fapt: anarhia 
administrativă. Lipsa oricărei delirnitări legale de atribuţii duce la rezultatul 
cunoscut, şi anume că organele mai îndrăzneţe îşi asumă în fapt atribuţiunl 
mai importante, care nu-i pot fi retrase, fiindcă organele locale dispun d 
mijloace de presiune directă politică asupra organelor conducătoare al 
Ministerului. ' 

4) Această anarhie administrativă duce astfel şi ea la un rezultat neaşteptat. 
Compromiterea şi a celei de a treia intenţii a legiuitorului din 1930: ex lu· 
derea influenţei politice din administraţia şcolarăS. 

În rezumat, vicisitud:iriele actualei organizaţii se pot reduce la următoa:r 1 
două: 

1) Anarhia administrativă rezultată din confuzia de atribuţii, p t \l 
treptele administraţiei, anarhie care determină in.wfi ienţa totală a a sit' 
administratii! 

2) Poltticianizarea administraţi ·1 ' 1lt11 , t 'ftl't' ollif.!t!i p Mini.l'tru s 
preocupe de mulţim d lu•.,tltm 111 1111/fl 1 lllj i eli • N 1 fi tur. 
pr b 1 m 1 m ri Il 1 IV 1 tll 11 1 11 111 1 !11 uliu i 11 ~ 1 1 t 10 1 r1 

• 
1
( /!i%11 l . 1 1 l l 1 1 11 P' 11111 1 ' III III 'tii,,, ., III/",, 1 1 t!ll "''' 1 

1 11 

actuale, care cuprinde suprapuse două legiuiri cu tendinţe contradictorii: un. 
care creează servicii locale si alta care le ia atributiile si le .sterilizea1, ' . . 
actiunea. 

' Toate acestea necesită o schimbare de sistem. 
Pe lângă aceste vicii fundamentale, legislaţia actuală cuprinde o serie d 

alte imperfecţiuni, mai mici, care stânjenesc totuşi buna funcţionar 1 

organizatiei ministeriale. Dintre acestea, una din cele mai importante st 
confuzia' dintre noţiunile de conducere, consultaţie, c5rganizaţie, coordonat· , 
supraveghere şi control, care determină crearea de organe cu funcţiuni hibrid , 
sterilizate în acţiunea lor de pe urma acestor confuzii. 

III 

Definitia misiunii Ministerului .., 
' 
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Trebuie spus limpede cu acest prilej că, oricât ar exista o dorintă de sime
trie în acest domeniu, diversitatea împrejmărilor precum si · a dezvoltării 
istorice a diferitelor provincii românesti fac din unificarea a~tivitătii statului 
în materie culturală o problemă subtllă - ce trebuie să răspundă ~nui mare 
număr de situaţiuni imponderabile, fapt care exclude posibilitatea unei 

unificări prea pripite! · Dacă, prin urmare, atribuţiunile concrete ale Ministerului: în materie de 
cultură nu pot fi unificate de o lege de organizare, mai înainte ca legile spe
ciale prin care se constituiesc în chip unitar aceste atribuţii să fi luat fiinţă, se 
impune totuşi măcar o regrupare sintetică a acestor atribuţiuni, juxtapuse 
astăzi fără altă legatură logică aparentă decât arbitrariul unui legiuitorll. 

Această unificare nu se poate face însă decât redefinind misiunea de 
ansamblu a Ministerului Instructiunii Publice, Cultelor si Artelor în sensul 
ontopi:rii acestor trei manifestări ale vietii culturale de c~e statul a fost con

dus - istoriceste- a se ocupa la epoci deosebite- în măsură deosebită si sub 
influenţa uno~ împrejurări deosebite- într-un singur concept, care le s~bsu-
rnează logic şi sociologic, şi anume conceptul de cultură. · 

Transformând astfel "Ministerul Instructiunii Publice, al Cultelor si 
Artelor" într-un "Minister al Culturii", nu-i atrl.bui:m în fapt o misiune nouă, 
pc cm:v să nu o fi îndeplinit mai dinainte, ci numai ridicăm în constiinta 
t utorifăţii . de stat ideea comună care leagă organic între ele aceste activităti 
aparent deosebite, dându-se un scop unic într-o varietate de forme,' şi anum~ 
11 ·ela al promovării fmalităţilor superioare ale naţiunii. 

Singură această ideea de cultură poate justifica alăturarea într-un acelasi 
Minister a acelor trei"demente care compun obiectul preocupărilor l~i 
1 ·tu ale: învăţământul, cultele şi artele, cu toate originile lor diferite şi cu toate 
1nanifestările lor uneori convergente, alteori antagoniste în istoria acestui 

11 am. Şi tot ideea de cultură este aceea care, îngăduind înţelegerea relaţiilor 
acte dintre ele, permite înfăptuirea unei organizaţii de continuitate care să 

1Hi rure solidaritatea lor cu destinele acestui neam, păstrând fiecăreia specifi-

it tea ei proprie. 
1) Ştiinţele şi artele ca ramuri de activitate culturală creatoare de valori 

11\ nit să facă viaţa omului pe pământ mai bună şi mai frumoasă, îndreptân-

du-i paşii spre adevăr, · 
2) ultele, ca ramuri de activitate culturală, menită să arate omului vedenia 

lo tlui său în lume şi să-i îndrepte paşii pe calea valorilor universale şi 
pl rit ar , şi · ' ~ învr1\ mântul, a ramm• tll nit ·· să asigure păstrarea, transmiterea si 

ncllr am i 1 prn:t • 11 \ t 1 v. 1 ni d - A lungul generaţiilor gânditoare'l 
1 nlrn t :tt • st 111 11 v , o 1lt11 at s lut necesară schimbarea 

1111111 lui M 11 t t'II IUI In \llll 1111 111\ll , Il ' tlt lo şi Artelor în acela de 
M 11 t 1 ti <'H I\1 11 N 1\ 111 111 11 d1 1 1111 1 111 111 'ht'l intr-un prim arti 1 

1 \ 1 1 1 '1 1 \1 '1 p 111 : 
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"Art. 1. Ministerul Culturii Naţionale are drept misiune să asigure: 
1) creaţia, conservarea, transmiterea şf ţăspândirea valorilor culturale în 

naţiune; 

2) formarea personalităţii sociale a cetăţenilor actuali şi viitori, în confor
mitate cu nevoile statului şi ale naţiunii". 

1) Prima din acele două idei nu merită nici o explicaţie suplimentară. Ea 
nu face decât să exprime misiunea fundamentală a Ministerului în materie de 
cultură, specificând cele două mari aspecte ale procesului cultural: 

a) creaţia valorilor şi 
b) transmiterea lor .. 
2) A doua ideea pune sarcina specială culturală a Ministerului, în funcţie 

de misiunea lui generală socială. 
Ea ne arată motivul pentru care statul nu poate rămâne pasiv faţă de 

procesul cultural şi temeiul pe care se justifică intervenţia lui în această 
materie, şi anume: faptul că prin cultură se formează personalitatea socială a 
cetătenilor. 

'Această personalitate socială interesează statul dintr-un îndoit punct do 
vedere: 

a) unul specific cultural, 
b) altul politic. 
a) Într-adevăr, din primul punct de vedere personalitatea este principalul 

agent al creaţiunei culturale şi fără formarea şi selecţia ei nu se poate concep 
creaţiune culturală. 

b) Din al doilea punct de vedere, personalitatea socială este suport1.1l 
întregei vieţi de stat şi în special agentul voinţei de unitate politică a naţiun i. 

Intervenţia statului are deci, sub acest raport, un dublu scop: 
1) să asigure reînnoirea corpurilor creatoare de cultură ale naţiunei, 
2) să asigure menţinerea unităţii politice a acesteia. 
Şi cum menţinerea acestei unităţi nu e posibilă, pe de o parte, fără o 

m nţinere a unităţii de voinţă, adică fără o unitate şi o armonie a finalităţi 1 J' 

şi a motivelor acţiunei sociale; 
iar pe de altă parte, cultura este tocmai temeiul acestor finalităţi up 

.ri ar ale naţiunii, se înţelege că al doilea scop: unitatea politică, se asigur 
s s realizeze prin formarea potrivită a voinţei sociale, adică a vo'i11\l 
p r. nalităţilor sociale, cu ajutorul culturei. 

Ast~ l, a doua idee care defineşte misiunea Ministerului îşi a:fl 12 o 
prim r tdăcină în misiunea culturală a Ministen1lui aşa cum a fost d fjoit l 1 
n put i a doua în limitele pe care misiun a fundamentală a statului, li' 

m n1.in ra unităţii lui politice, o impun 11 t 1 ·ulturi. 
Nnm 1 it xtul mi il.u'i l 1i11' 1 dt n h , n ·h p n ri , pun 
p fi , 1 mt11n , 1•· n \ 1111 'M u t •11!11 tt· ui. s 
!'llh li' III r I l f " ll It •• ulhil 1 III III d u 

M 11 t llllllllll f\111 1! 1 ; d \II I 11 ·· ~p i li 
III M 11 1 It Il ( ' tilllll 

,, 

Altfel zis, misiunea lui se referă la promovarea valorilor culturii în 
nere, sau la valorile culturii naţionale? . . V • V ~ • 1 ·L 1 nu e lipsit de interes ' si chiar de d1ficultaţ1, daca ne gand1m la 

ucru · · d' 1 tr · cepte al 
1 mctura etnică a statului românesc şi la relaţia mtre ce e e1 con 

n ~unei: . . V • 

1) Naţiunea biologica, neamul ~a':l poporul, 
2) Naţiunea etnică sau culturala ŞI 
3) Naţiunea politică. 

Este incontestabil că totalul cetăţenilor manifestând voinţa de unitat 
p litică constituie naţiunea politică. V • ~ • 

Dar această naţiune politică este compusa dmtr-~~ nea:n roman . 
· ·t · dm' minorităti etnice întemeiate pe deosebm de sange, de od· lllflJOn ar s1 , • . 1. . v 

lne de li~bă de obiceiuri si uneori si de confesmne re tgwasa. . · . 
Faptul c~e complică p~oblema .~s~e că unele_ ~~tre ~~este mmont.li 

1·hiar dacă nu nutresc făţiş aspiraţium catre alte u~taţt, polit:_I~e-: nutre ţi , 
1 piratiuni către culturi proprii sau în orice caz catre ~ultun m limba lor pl 

l j limba fiind factorUl capital de raliere sufleteasca. . 
1 1 

'Suntem deci aduşi să ne întrebăm cum t:eb':lie s~ con~i~e~ăm, ~m ~un . 1 ul 
11 vedere al statului, culturile specifice, sau m ltmba specifica, a n:mou~ ~ ti 
nnastre etnice şi dacă nu se desemnează, sub acest raport, statulm, o mt. liH1 

j)I Oprie. .. . V~ v, ·-

Două concepţn sunt act faţa m faţa. V • • • 

1) Una_ reprezentată, în tradiţie de dupa Umre, _de PartJ,d~l L1~ r Il 
l·s1·unea culturală a statului ca fiind în slujba culturll naţJ t1 •h ' 

1 on pe m . . . " 
It\ 1 asă ca "cultură a neamulm maJontar ; . . 1 1 2) Alta reprezentată tot de la Unire, pe tememl ~ctulm de ~a Alba· 11 1 

. ·al'de minoritătile etnice- reclamă autonorma culturala de ăv r~ 1 
11 spec1 , ' . ~ 1 1· t' 1' l11 • 

· ' tătilor etnice adică state culturale minontare m statu po 11 11 1 , 
' mmon ' v • • t sel st tu 1\1 ) între ele, se poate c-ăuta o sinteză _care sa ~sigure m ~~e , . 

1 
IIIIH·al românesc, cu dezvoltarea în limtta propne a culturn popul i\ HIIl 

111 n ritare, căci . . v • ă 
fapt este, că misiunea culturală_ a ~t~~lm _trebute sa ~ s, aro 

111 istenta în statul politic ·a unor mmontaţ1 etntce cu cultun d os it 
111 • 1 • <tle ~eamului majoritar. ~ V • • ? 

' atitudinea poate lua statul m ace;:ţsta d;recţte. . . : 
1 Atitudinea de naţionalizare culturala, ?e . contoprre ~j 1 t. U 

111 uoritrtţilor priri punerea statului în slujba une1 smgure cultun (altllld n 

tlltului maghiar); 
2) ţ 1 ranţa dezvoltării ultur l 
1) \un r a statului in slujh 

tu 

1 unt 1 ·ultoar . 
• 111 li 

ltutl 1 111 ,. 111 ro 11 
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omogeneitatea politică. , . 
Şi, în alt doilea rând, faptul că în acest punctculturile minoritare îşi gă

sesc un sprijin puternic în organizaţiunile cultelor respectivel3. 
Prin>:ipial, ,din punct de vedere al interţselor superioare ale statului 

românesc şi al împrejurărilor actuale, socotim că într-o politică 'de 
deznaţionalizare culturală a minoxjtăţilor , imposibilă şi . una de autonomie 
culturală de nedorit, trebuie găsită o formulă care să arm~mizeze: 

1) tendinţele statului cultural românesc, adică de punere a statului în slujba 
culturii naţionale a populaţiei majoritare, cu 

2) tendinţele de dezvoltare culturală . specifică a populaţiilor eteroetnice; 
3) dar în cadrul impus de necesitatea asigurării unităţii politice a neamu~ 

lui românesc. 
De aceea, faţă de . primele două din formulele următoare care ar defini: 

prima, poziţia intransigenţei .culturale, a doua, poziţia autonomiei. cultur.ale -
vom recomanda de preferinţă pe cea de a treia, care încearcă să ţină seamă de 
condiţiile de sinteză pomt<nite mai sus; ,\ 

1) atribuind statului grija de promovare a valorilor naţionale dar 
adăugându-le patrimoniul "v<ţlorilor universale umane"; 

,. 2) atribuindu-i "formarea personalităţii sociale a cetăţenilor de orice cul
tură, în conformitate cu nevoil.e statului român", formulă elastică ce îngădui 
luarea tutulor garanţiilor politice faţă de cultele şi instrucţia popoarelor con· 
locuitoare; 

3) atribuindu-i grija asigurării "dezvoltării culturale, specifice u 
populaţiunilor minoritare" (sau, . mai slab, a "dezvoltării culturale 11 

populaţiunilor mînoritare în limba lor proprie") dar "în arm9nie cu interes lt 
statului românesc". 

O analiză amănunţită a intenţiilOF ar avea de ales pentru definirea c 1 
de a treia misiuni culturale a Ministerului Culturii Naţionale, a unuia din 
următorii termeni: · 

Ce asigură statul minoritarilor în materie ,de cultură? 
.t 1) "dezvoltm;ea culturală": 

a) autonomă, 
b) specifică, sa:u 
c) în limbă proprie a populaţiunilor minoritm;e în armonie cu tend in\ 

statului românesc sau, numai: 0 
2) armonizarea dezvoltării Jor c~lturale în r;:tport cu tendinţele st 11111 

Socotim totuşi că a treia dintre formulele de mai sus poate fi considerat 
ca un model de legislaţie minoritară liberală, care totuşi asigură elementului 
naţional punerea organizaţiei de stat în slujbă propriei sale dezvoltări cultural 1 

Căci nu vedem cum ar putea refuza minorităţile integrarea în stat, când 
li se asigură dezvoltarea culturală proprie, fără a trăda, ptin aceasta, 
intenţiuni iridente .~are ar justifica atunci orice măsuri de apărare? 

După acest al treilea alineat ar putea urma actualul text al art. 1 , 
suprimându-se însă cuvintele "şi' controlul" dintre atribuţiile Ministerului fa 
de învăţământul de stat de toate gradele, deoarece ideea ·de control -. t 
uprinsă logic de ideea de administraţie, căreia îi• e subordonată, ci nu c 
donată - cum pe nedrept ar indica-o despărţirea ei de cuvântu l 
"administraţie", prin vorba şi. 

Prezenţa acestui cuvânt tulbură eleganţa frazei şi claritatea ideii. 

IV, 

Organizarea conducerii Ministerului14 

Problema repartizării atribuţiunilor personalului de condu 
Ministerului este extrem de delicată. 

După legile actuale aceste organe sunt trei: 
Ministrul, 
Subsecretarul de Stat, 
Secretarul General. 

1(1 1 
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a hotărî si în al treilea rând a controla executia hotărârii privitoare la,activita-, ' 
tea acestei institutii. · 

A concepe în~eamnă a fixa scopurile acţiunii şi mijloadele de realizare a 
lor; adică a te informa asupra nevoilor, a studia felul în care aceste nevoi ar 
putea fi satisfăcute, a întocmi programe de acţiune, a organiza elementele 
care vor contribui la realizarea lor: personal, material, mijloace financiare şi 
a coordona acţiunea lor în timp şi în spaţiu. 

A hotărî înseamnă a te opri la un plan determinat şi a ordema diferitelor 
elemente care colaborează la executarea lui să împlinească operaţiunile pre
văzute în acest plan, în ordinea anume indicată de el. 

A controla înseamnă a verifica dacă fiecare element executiv şi-a 

îndeplinit misiunea, pentru a-şi putea da seama imediat de situaţia creată de 
succesul sau de esecul lor si a hotărî imediat măsurile de luat fată de noua 

' ' ' 
situatie. 

Dintre aceste trei punct~ care asigură unitatea de voinţă a şefului una sin
ură este nedelegabilă. Într-adevăr, şeful poate fi ajutat atât în activitatea de 
oncepţie, de către organele consultative, cât şi în cea de supraveghere a 
xecuţiei, de către organele de control. Singură funcţiunea hotărârii nu poate 

fj trecută altora. Chiar atunci când, în sfere limitate ·de acţiune, dreptul de 
hotărâre parţială trece asupra altora, şeful păstrează dreptul să impună tutulor 
rganelor subalteme propria lui hotărâre, în orice fază a operaţiilor de 
xecutie si oricare ar fi convingerea intimă a acestora. 

I~pr~sionat de faptul că unele organe administrative aveau drept de 
"d cizie" , d-1 Iorga a exagerat acest principiu şi, confundând "hotărârea" cu 
" xecuţia", a concentrat în mâna Ministrului, exclusiv, dreptul de decizie în 
ri e chestiune şi a transformat toate organele de execuţie în simple organe 
nsultative şi de supraveghere a execuţieL 

Cum se vede, concepţia de conducere a Ministerului de Instrucţie trece 
pri ntr-un fel de dialectică subtilă de la o extremă la alta. 

Revenind la problema cercetată, socotim şi noi, cu rapoartele prepara
t m· , că unitatea de conducere ar putea fi realizată transpunând exemplul 
oi' rit d organizaţia conducerii unei mari unităţi militare. susceptibilă să 
1 'li n z separat, cum ar fi divizia. O atare unitate îşi vede atribuţiunile 

m ndantu lui împărţite între două grupe de subalterni, însărcinate , prima, 
·u r alizarea tehnică a concepţiei: statul major, a doua, cu executarea i. 
' >11UII1 lantul suprem rămâne necontenit organ de hotărâre şi de arbitraj într • 

!' Ht • P\Î ş i execuţie şi organ de. control al amândorura. Pe această bază N I 

pllt u pr v d a o împărţire raţională a atribuţiilor celor trei organe de condu· 
l' r ' in hip tl unnător: unul, Subsecr ta:rul 1. t'at' d preferinţă, ar fi ş l'u l 
mp 1\1 lor · ns lltativ ale d partam ntulul , 1dl un ~ 1 de şef de t:at maj ) t 

11 Mini. t ru lui ; 1 lalt, d pr f t ill\ 1 1 t 11111 n r 1, ar fi ntt· 1 nd 
'li\ el ci z; lll Mi nistrul ui. 1' 11 , M 11 11111 11• 

III 1 Il li Il 11 1 
} It 1 

1 1 () 1 

~-------------------------------------------

Prin specializarea funcţiilor ar exista un org~ care să diri~eze s~diile ş i 
altul care să verifice' dacă hotărârile MinistrulUI sunt efectlV . aphcate d . 
organele de execuţie, fapte care odinioară reveneau SecretarulUI General Ş I 
care astăzi au rămas în sarcina şefilor de cabinet16

. . . · . 
În acelasi sens conchide şi raportul pregătitor al d-lUI mg: He~om,. u 

deosebire că 'acesta face din Secretarul General pe şeful StatulUI maJor Şl . )? 
Subsecretarul de Stat "ochiu'al Ministrului", adică controlor suprem al deciZi· 
ilor acestuia. Soluţie de asemenea acceptabilă, deşi ni se pare că cea pr~pus r~ 
noi e mai apropiată de situaţia reală şi de diferenţa de grad .a ce~?r doua .~ ţd . 

E locul aci să lămurim o chestiune ridic~tă de _Drrecţu c~ ?nvrr . 1 t 
posibilitatea îp:lpărţirii atribuţiilor de conducere . . I~potnva af~aţ1e1 cttpnn. 
într-unul din referatele pregătitoare ale d-lUI mg. Herom, ' conducăt ti 
directiilor a doua si a patra, d-nii directori Bratu şi Purcariu, au încer at • 
dem~nstreze divi~ibilitatea funcţiunilor conducerii, înte~eiaţi pe a ·a , 
analogie cu functiunile conducătorilor militari din subordme, care au t tu 1, 

f1ecare în sfera lui. o putere de comandă şi de iniţiativă efectivă~ Ideea a , R101 ' 

i zvorăste din concepţia direcţiei-departament, după care am vaz~t că fl ' It 

directii îi revine nu numai administrarea ci şi ~onduc~rea efectl:'ă a 1111 1111 1 

probiemelor fiecărei ramuri de învăţământ. Inu ~u~ma acest~l . n ' P\ ' 
Ministrul urmează să dea directive generale, hotararile de detaliu Utnl nd 
fj luate de directorii respectivi. Ministrul ar urma să fie scos d j Olllplt 1 
din atribuţiile sale administative, care ar trece la direcţii.. Ideea ac. ast~l , (! 1111 
d legată de cea a defmirii atribuţiilor organelor subalteme, trebute 1 mut '11 
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superioare: în cazul iniţiativei, spre a cere confirmarea sau îndreptarea 
in i ţiativei sale, iar în cazul în care ar avea o părere deosebită, spre a şi-o 

rnunica şi a-şi degaja astfel răspunderea. Dar numai după ce a dispus 
' X cutarea. 

O obligaţie similară fusese impusă directorilor în chip judicios de Legea 
' stăchescu din 1930, atunci când dublase delimitarea precisă a atribuţiilor 

111 Lre diferitele organe. ale Ministerului de obligaţia raportului scris, prin care 
organul inferior silit să execute o hotărâre ilegală îşi.. putea degaja r-ăspunderea 
r ~ rind organului superior temeiul rezistentii sale. · · 

Trebuie deci înţeles că Ministrul nu e n'umai un organ de apel împotriva 
1 iziilor directorilor administrativi, aşa cum o preconizează referatele 
1 r gătitoare ale direcţiilor II şi IV; dar că el trebuie neapărat să poată impune 
cJjr cţiilor modul său de a vedea, chiar împotriva voinţei lor; directorii nede-

lj undu-se de răspundere decât referind, dar executând hotărârile 
Ministrului. Altfel am ajunge la absurditatea de a instaura un fel de cenzură 
l rganelor sub al teme asupra celor .· superioare, menită . să împiedice pe 
Ministru să-şi îndeplinească sarcina cum crede el de cuviinţă. Dreptul de 
,.v t " acordat subalternilor, într-o administratie, e un nonsens, dat fiind că 
Ningur Ministrul are răspunderea politică a ;ctelor lui . .,În această direcţie•, 

' nsiliul Legislativ a avut dreptate să considere, în avizul său la legea din 
1 ( O, obligaţia impusă Ministrului de a se supune avizului conform emis de 

·m le consultative, ca în contradicţie cu ideea răspunderii ministeriale17. 
Dacă prin aceasta există teama că Ministrul va •abuza .de sitUaţia sa, 

,•ub tituind arbitrariul voinţei sale, legalităţii, aşa cum din nefericire s-a văzut 
1 11:1ulte ori, ideea contrară, care trece directorului conducere& efectivă a unei 

1 IHH.rri de învăţământ, riscă să substituie. arbitrariul unuia singur,. arbitrariului 
111 ti multora. De altfel nu trebuie uitat că Ministrul; personal politic vremei
Il · în fruntea departamentului, e supus atât controlului. parlamentar, cât şi 

ntr lului opiniei publice prin presă şi mai ales revizuirei succesorului său, 
nd directorul nu e supus nici unui alt control decât aaela al şefului depar-

1 IHI ntului de care e de. cele mai multe ori ferit prin inamovibilitate şi cărui,a 
IR!Strag prin caracterul funcţiei sale, care îl face .oarecum indispensabil 

M nl •tr·ului. Sancţionarea unui director s-a văzut cu mult mai rar decât debar
l't n unui Ministru. 

pr bl mă delicată este, sub acest raport, aceea a intervenţiunilor ce s 
1' 1 • d -a dt ptul la Ministru, peste capul direcţiilpr respective. Rapoarte! 
1111 11l it trag prin analogie cu organizarea militară obligaţia petiţionarilor, 

r 1 ~ t cândva de Legea Costăchescu, d as adresa pe cale ierarhi ă maJ 
g. n 1 r subalterne şi numai în ult im III J' nd Ministrului însuşi L8. 
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III 1 11 III 

III l '1. 11111, 1 
V Il 1' 111 1 p 
1 llll ' \ Wl 

1· r 1 n u 1 r s- t v zul : m 11\ 11 1 1 1111 1 ţli d , ~un nu 
>n 1 1 . c prin îtnpfu·ţirca orlz n1 ti : 
1 Ministrul xercitând func~u d hoL • supremă în toate privinţ 1 ; 
2) ubs cretarul de Stat executând fun ţia de concepţie; 

) ecr tarul General, funcţia de control al execuţiei. 
Tr bu~e însă să ţinem seama de realităţi şi ca atare să studiem şi ipot za 

111 ar L"CZJ Stenţele de fapt ar împiedica această împărţire. 
ne facem în acest caz? · 
soluţie complet satisfăcătoare nu mai e desigur posibilă. Totusi s 

p al găsi o soluţionare care să prezinte cele mai mici inconveniente. ' 
La aceasta, ne ajută împărţirea Ministerului în cele trei directiuni generale 

ch este judicios făcută! . ' ' 
Împărţirea Ministerului în trei direcţiuni . generale, după, cum s-a arătat 

mai us, are avantajul de a permite o împărţire a atribuţiilor destul de coerentă 
a organelor de conducere, chiar în cazul în care, compromiţându-se unitatea 
d hotărâre, atribuţiile celor trei organe de conducere s-ar împărţi nu după 
runcţiunea lor ci după domeniul în care se exercită. 

Gruparea aceasta în trei mari diviziuni generale a celor opt directii 
ctuale şi a serviciilor speciale care lucrează direct cu Ministrul realize~ă 

unul din prirlcipiile elementare ale doctrinei administrative, care cere ca nici 
un conducător de instituţie să nu aibă sub conducerea sa directă mai mult de L--
• ~5 colaboratori, spre a:-şi păstra astfel "libertatea de a gândi" şi a nu fi 
bsorbit în detaliile administratiei. 

Cu această organizaţie departamentul va putea fi condus cu usurintă cu 
tjutorul a numai trei oameni de încredere ai Ministrului: ' ' 

1) un om al scoalei, 
2) un om de 'cultură, 
3) un administrator, 

are ar lucra, fiecare, cu directorii generali respectivi, în calitate de Ministru, 
Subsecretar de Stat sau Secretar General, . sau chiar în calitate de director 
general, când aceştia ar avea încrederea lui; dat fiind că buna administratie ar 
fi asigurată de coerenţa funcţiilor ci nu de ierarhia gradului. ' 

Se observă că aceste două direcţii generale constituiesc în realitate un fel 
de secretariate generale permanente destinate să 1colaboreze cu personalul 
politic de conducere: Ministrul, Subsecretarul de Stat si Secretarul General 
politic, în acelaşi fel în care colaborau prefectul politic 'cu cel administrativ, 
în trecuta organizaţie administrativă. 

Gruparea de mai sus a direcţiilor generale are deci avantajul de a realiza 
şi o împărţire raţională a atribuţiunilor personalului politic de conducere a 
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Prin .aceasta nu mai e vorba de "consilieri" intruşi, care s in · ti • 
atributiile directorului general într-uri chip vexatoriu pentru dânsul, s tl , l 
tuind~-i-se în funcţie. În organizaţia propusă, cel care hotărăşte pest 1pul 
directorului general respectiv este chiar şeful său ierarhic, aşa că dire t ul , 
formal măcar, nu mai are de ce fi vexat. 

Se ştie că personalul administrativ stabil s.e plânge de multe ori de inti'U 
ziunea celui politic în treburile sale; după cum şi personalul politic de condu • 
re se plânge uneori de sabotarea lui de către personalul administrativ stabiL 

Se înţelege de la sine că legea de organizaţie ministerială nu poate schjmhu 
un obicei îndătinat în moravurile noastre publice. 

Tot ce poate face o lege este să ţie seamă de toate aceste realităţi şi ou 
se ascundă după deget, ignorându-le; ci să ia măsuri pentru îndreptar 1 

efectelor lor dăunătoare, pe cât este cu putinţă. 
Astfel, nu se poate înlătura din funcţionarea Ministerului, atât cât tr!im 

în regimul democratic al partidelor politice, existenţa unei politici deosebit 
proprii fiecărui ministru! Şi nu i se poate tăgădui acestui ministru dreptul a, 
din moment ce a ajuns să ocupe acest loc, să poarte singur răspund r Il 

politică a ministeriatului său şi nici nu trebuie împiedicat să-şi aplice progrf\· 
mul, trecând peste orice rezistenţe principiale sau peste orice rele voinţ 
interesate ale subalternilor săi. A face altfel; ar însemna să organiz rn 
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V 

Regruparea direcţiilor 

~p~e~ atribu~~r ~in~st~rului între direcţii resfrânge, în planul 
uhuhustrativ, Icoana mismnu Mnnsterului. 

A. tu~a org~izaţie a acestuia nu corespunde decât foarte vag unei id j 
d or lin Slstematic. 

L l e rezultatul legilo:r succesive care au separat treptat directiuni) 
'' 11111 , unele dintr-altelei pe măsură ce s-au dezvoltat nevoile serviciilor. 

l ~a _rezultă _d~ asemeni .. din .?iferite combinaţii personale. Astfel, s-au 
OII 1J.ttnt uneon, m trecut, drrecţn separate din servicii rriai înainte contopit 

n_urna1 pen~ că în capul acestor servicii săteau persoane favorite ministrului 
1 ~au supnmat, _d~potrivă, dir~cţii, p_entru că în fruntea lor stăteau persoan 

n ngreate de el, mdiferent de once raţmne tehnică sau administrativă. 
-~sfârşit, _o a treia consideraţie care a contribuit la fixarea actualei structtlri 

, Mimsterulu_I a ~o~t presti~i~l pe c~~ îl aveau unele ramuri ale activităţii 
ulturale~ deşi activitatea Mmisterului m legătură cu aceste ramuri era destul 
1 r dusa. 

-a ajuns astfel la situaţia actuală, menţionată de unul din referatele 
1 ~~titoare: ~_serie întreagă de organe au astăzi o încadrare cu totul incom
p \11 ~ă cu misiUnea lor şi cu calitatea serviciilor ce trebuie să presteze. 

1 tematic, împărţirea atribuţiilor Ministerului între directii se poate fa 
lup două c:riteri diferite: ' 

1) Natura activităţilor culturale d care s o upă Ministerul· 
2 Natura <\tribuţiilor statului f:a1: d a 1 tlvităţi. ' 

up primul criteriu, Minl st ruf 'nllw , 1 t li misiune a fost d ·fj 1 it 
1n ti n • d două m trl 111111 1 u 1 lltt : 

10 
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ultur· l , u pr le ul 
ull111 •1 , i şi t u pris lnţ 

llllll • i mcurajar 11 m t lui ' 
1' ' r v iud ins să. rămână liberă şi st p 11 p 1 •llvitatea ei; cu alt uv)nt , 
onsimţ 1 antullor de a se lăsa organizat 1 lr stat şi de a îng dui r -
1 ntlf a forturilor lor cu acelea ale altor asociaţii n-ar atârna, în realitat , 
1 • t d măsura în care tutela statului ar deveni o condiţie pentru obţin r u 
1 fonduri de la el. E o atitudirie destul de răspândită a iniţiativei privat d 
1 l n i 'pe care o putem găsi şi în alte domenii, de pildă la societăţile noastr 
p lrl'i ulare care lucrează pe terenul asistenţei sociale, faţă de proţectul d 
f d ralizare şi de specializare a activităţii lor întocmit de Ministerul Mun ii. 

e aceea punctul de vedere al anteproiectului de organizare cultural 
111 C mit de Ministerul Instrucţiei nu preconizează cultura de stat, ci cultura 
' U ·tjutorul statului. E aci o încercare de a aplica în domeniul culturii 
naţionale acelaşi spirit împăciuitor de sinteză, între idealul individualist a] 

llturii ţărilor democratice şi idealul colectivist al culturii de stat, încercat din 
n u după război, sub diferite etichete, în unele ţări domice de o unitate spiri
tuală mai adâncă. 

Dacă domeniul culturii creatoare trăieşte în acest regim, domeniul cul
lllrii pregătitoare e cuprins-aproape în-întregime în administraţia directă a 
t ltului. Căci dacă moştenirea împrejurărilor istorice a făcut ca în statul român 

, u ziste ramuri întregi de învăţământ administrate de particulari, asupra~ 
• 1 A statul să nu exercite decât un drept de îndrumare, organizare şi control, 

1111 u, i ceastă îndrumare se exercită cu mult mai strâns decât în materie de 
t•ullur creatoare! Să se compare numai regimul .de supraveghere a creaţiei 

11 t ti ·e cu regimul controlului învăţământului confesional şi particular, şi 
1 1 r nţa va apărea îndată! Dacă Ministerul nu se amestecă direct în 
teh11inistraţia şcolilor respective, ele totuşi prezent virtualmente la orice act 
ti 1 estora, prin impunerea programelor de funcţionare a fiecărei instituţii şi 
prin aprobarea regulamentelor, nu numai prin autorizarea funcţionării 

p r onaiului. ,., 
întemeiaţi pe consideraţia acestui raport dintre ramurile activităţii cultu

ral şi funcţionale ce revin Ministerului faţă de fiecare din ele, socotim că o 
primă diviziune a organizaţiei Ministerului ar fi aceea în două direcţiuni 

nerale: 
a) una a culturii pregătitoare, 
b) alta a culturii creatoare. 

ea dintâi, organizată în vederea exercitării unei misiuni precumpănitor 
•dmini tativă. 

A doua, organizată în vederea exercitării unei misiuni de organizar , 
1 ur jar , îndrumare şi control. 

unHtnn az ă s împartă dir lii l 11 11 (' 1 Il 
un in rn tnti întâi h stitu1 1 11 I IIP' 11 t 1 11 1 Un 

>11 1 1 1 11 • 1 rr t: 

11 d 1 p nd 1 H v 11 ~ ~ lor ull111 tit , 

1 ir ' l.ii 1 11 

n primul rup 11 1111 1: 

1) 'invăţământul d li 
1 1 :z.i Universităţilor~~ · 11 

ialitate; 
2) cultura poporului, în t at f rmele ei: cultură superioară ţăr l'l l\N • 

llllltl itorească, şcoli regimentare etc. 
În al doilea grup ar intra: 
1) cultura superioară: ştiinţifică, literară şi artistică, 
2) cultele. , 
Il) După al doilea criteriu, se deosebesc: 
a) direcţiile care se ocupă cu administrarea completă a unei ramu 1 d 

t ' llltură, de21 • 
b) direcţiile care se ocupă numai cu îndrumarea, încurajarea, org :~ n l?. 11 

i ·upravegherea vreunei ramuri de cultură. 
După acest criteriu, ar intra în primul grup: 
1) învăţământul primar, ' 
2) învăţământul teoretic, cuprinzând învăţământul secundar a tu ti , d 11 

tit s minarii, si 
3) învăţă~ântul practic, cuprinzând actualul învăţământ pror Hlu111l. 

Toate acestea, numai în ce priveşte învăţământul de stat pr prili ·•Y, • 
în al doilea grup ar intra: 
1) cu'ltura superioară, inclusiv învăţământul superior te?reti ~ ~ p1 1 1 1 , 

2) cultele, inclusiv învăţământul seminarial, cel confesiOnal ş.t 1 1 •''' 
t·ular, 

) cultura poporului. 
Această repartizare a direcţiunilor actuale, după criterii pur , îo l In 1 

1111-1 'in cele câteva dificultăţi provenind din faptul necoincidenţii 1 
, it rii, sau din structura existentă a organizaţiei culturale, dificultăţi 

h11i se examinate cu toată atenţia. 
Într-adevăr, dacă, oricare ar fi criteriul adoptat, grupar a 

cllt• fiilor învăţământului primar, normal, secundar, te~retic şi 1 r 1' Ht 11 
111lr· singură direcţie generală, iar a direcţiilor cultelor ŞI artelor î'ntr· l 1 Hl 1 
di1· ţie generală, nu întâmpină alte obiecţii dec~t ~ea izvorât~ din. pr, tii' 111 

11 11 l r, analizată mai sus, locul pe care ar trebm sa-1 ocupe Drr \t ll ul!ltt 
J1 1p rului, Direcţia înv ţ< mânt:ului super~or, Dire~ţia. învăl .m 11111h1 
p1'< f si nal şi parti ulm , pr un , J invqămant~l- semman~l , ~amw. dup 
·um ad ptăm primul 111 ti d 1 1 ' 1 1 1' u 1 l~siftcru:e . Că J, pnt~ natur· t 1111 , 
1 NI ramuri 1111 dt t 1111111 1 p1 1 t to 11' ; Htr pnn natura fun ·pun 1( 1 
Mini. t ru lui , 1 1 ti dt tll llll lll lttd11 1111 ti , 111 ~ umjat· , r rani:t.l t •i Hllpl IVI 

li 11 dt· 1 11 , 11 111 1111111 d 1 1 tit t 11 11 111 1 ulr11 n iNil'lll cl 1. 
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Lo ul ulturii poporului 

' n dlnt. i din aceste dificultăţi prive~te cult11ra poporului . 
ntr· ti v , de ,i aceasta constituie, aparent, o activitat el n sp ndlt' 1 

v Il 11 ~ r .ult.ur.ale, car.e nu ~ace decât să întregească misiunea înVttţ. m ntulu 
1 11 hln. s ru.b~ d~c~ o ~mtat~ de direcţie cu. a~easta, ea'se Jeo cb ş t t tu 

fund un ntal de mvaţamant prm caracterul e1 hber precum si prin faptul · 
11t 1 v n~.a 'tatului în această materie se limitează la atributiiie de indrumm•t 
III III n: , rganizare si control. ' 

1 

Âl lf M~L 1. aci pe~tru ~t~ia oară o dualitate pe care o vom regăsi m r ,1 

111 t 111 \Il annbze1 cazunlor limite, care urmează. 
1 >1 o 1 ari. , după natura funcţiei sale culturale, directia unei activit~ ţl 1 

1 1 tld ti ~ma din . direcţiile .generale; pe de altă _ parte, după stru tur 
ulnt tt 1• 1\i 1 r spectlve, ar depmde de cealaltă directie generală 

t1 • r>riv şte cazul culturii poporului, anteproi~ctului de l~ge publi ti i 

t..: • ntroversa de mai sus în sensul unei separări a administratiei a s-
I l ' a învăţământului şi expunerea de motive o justifică, văzând 11 

11 lllt , 11111 de reacţie împotriva etatizării excesive si a primarizării exclusiv 
1 t•tllturJi populare. · ' 

gea c~a.nouă ia măsuri ca să se evite pe viitor limitarea "culturii popu-
1 l• . '.'. la "act1v1~atea extraşcolară" a dascălilor şi pentru aceasta deplaseaz· G
'1 .''~ ,l~u l acestei c~l~, ~temeiată azi exclusiv de la şcoală, către o mai largă 
1 f\t ati~ă culturala pnvata, concretizată în asociaţiile culturale organizate si 
tn uraJate de stat. . ' 

Prin aceasta, legătura cu şcoala nu se rupe, ci numai se înseamnă 
Ind pcndenţa a două activităţi distincte. Î 

e ll;ţelevge ~ă, în ac~ste ~prejurări, Direcţia culturii poporului urmează 
treac~ ala~n de Drrecţla culturii creatoare, cu a cărei structură se 

ts. am~na. Pnn aceasta, Direcţia culturii pregătitoare se transformă într-o 
1 Jr cţJ.e gene_:ală a învăţământului, paralelă unei Direcţii generale a culturii. 

. ~ceasta msenmează o apropiere de diviziunea ce rezultă din al doilea 
nten~: ~) ~e o parte, cultura administrativă, 2) de alta, cultura îndrumată, 

'i't: .uraJ~t~ ŞI supravegheată; dar nu în totul, căci si aci rămân o serie de 
drf1cultaţ1. · ' 

Locul învăţământului normal 

Învăţământul normal poate fi atasat: · 
a) Direcţiei învăţământului prima:r, cum a mai fost, 

214 

' 

Locul învăţămânvului seminarial 

Mai delicată e chestiunea învăţământului seminarial, care ar pul. o 

ataşat: 
a) Direcţiei învăţământului secundar, 
b) Direcţiei învăţământului profesional, 
c) Uirecţiei învăţământului particular şi confesional, sau 
d) Direcţiei cultelor. 
a) Pentru ataşarea lui la Direcţia învăţământului secundar pledează a ' • 

leaşi argumente ca şi pentru cel normal: .gradul învăţământului şi preocupat• 1 

legitimă de a păstra şcolilor de acest grad un nivel destul de accentuat d ul 
tură generală. Lucrul e firesc. deoarece vocaţiile nu se manifestă în a asi 
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111 III 1 l:t, 1 ulolt 
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l • 1111 1 11,t r uJiz t 1 1 111 lu t m n~n rii un 1 baz d 11 tw li 
• lllUII : t u \ v hiultti li cu. ' iv rsitatea prot sional nu Lr ui s 
li o t1 • fl l buz . a · lucrurile stau a a, atunci identitatea de regim aJ 
P 1' n 1h.tlu·i, d 1 etode pedagogice' imp~se de vârsta elevilor, de esenţa 
lliU! d i d pr d t, impune - pe motive de uşurare a administratiei. -
m upn r a 1 r la Direcţia învăţământului secundar teoretic ' 

1 ara t rul profesional al învăţământului seminarial pledează îns, 
p ntru r partizarea lui la Direcţia învăţământului profesional. Dac 
111v ~ tllfultul teoretic e destinat în special să asigure recrutarea elitelor 
nt l tual ale burgheziei care vor da pe liber profesionistii de mâine o 

p Hti d îndrumare a tineretului spre anumite cariere relativ etatizate - ' u 
t It ':n surile de indiguire sau de încurajare pe care le implică, după cum 

unurile unt sau nu congestionate de profesionişti - nu se poate duce decât 
d la direcţie unitară. 

Apoi, este tocmai în esenţa atribuţiilor unei Direcţii a învăţământului 
pr ~ ional sarcina de a doza exact partea de cultură generală si partea de sp -
ia.lizare ce trebuie impusă în program. Argumentul personal~lui poate fi d 

' • 1neni întors, considerând că o bună parte din personalul învătământului 
pro:D sional e recrutat - în chip normal - în aceleasi conditii cu 'acelea al 
învăţământului secundar şi supusă aceloraşi oblig~ţii, fără ca aceasta ă 
stârnească, cu c~v_a, caracterul distinct al acestei direcţii. Aceeaşi replică s'e...--
p ate face cu pnvrre la metode si manuale. 

c) O altă concepţie îşi face' însă tot mai mult loc, în legătură cu ideea 
pecialităţii profesionale a învăţământului seminarial. Seminarul pregăteşt 

p ntru o profesiune specială: preoţia, a cărei administrare se face fu cadrul 
unei organizaţii deosebite de aceea a statului: biserica, dar care 'întretine u 
statul anumite raporturi de drept public. ' 

Atât timp cât biserica este biserică de stat, se poate perfect concepe ca 
administrarea educaţiei viitorilor preoţi să fie încredinţată exclusiv în grija 
statului. E cazul României dinainte de război. 

r Introducerea ideei de autonomie bisericească, după modelul statutului 
şagu_nian din Ardeal, nu a rămas însă fără urmări în ceea ce priveşt 
tendmţele de educaţie a clerului de mir şi monahicesc. Biserica tinde într-aci 
văr, tot mai mult, să ia asupră-i direct educaţia viitori/ar clerici, statul asi
gurându-i, în conformitate cu statutul bisericesc, mai mult sprijinirea mat ri 
ală a acestei educaţii. Personalul seminariilor trebuie să aibă, p Hin • 
capacităţile cerute de stat pentru orişicare profesori, si aprobarea foruriJ r 
superioare bisericeşti. Prin aceasta, capacitatea în t 'ază de a da dr pt 1 
numirea în învăţământul seminarial, ci nstitui J 1 li o: ult un fel d titlu d 
abili tare, asemănător autorizaţiei c rut p nt 111 rl v 1111 1 nt11l part'i uln i 
conf i nal. 

xist nt 1 1 stIl 'i'nv 1 11 M ·ot r 111 il , 11 t 11dm ni 

r ) 

Acestea ar trece, astfel, din administrarea statului, în aceea a ' 1 1 

ltm se întâmplă tot mai mult odată cu desfrinţările de seminarii pr v 1 1 

n voia reducerilor bugetare . .Iar statul ar păstra asupra lui numai cir pllll 1 

\utorizaţie şi de control, care derivă din funcţiunea supravegherii p 
x rcită faţă de culte. Aceste drepturi s-ar exercita fie prin l 1 

nvăţământului particular şi confesional, deci prin aceleaşi or an 1 

f ctuează controlul acestor învăţăminte, fie prin organele care fa 1111 o 1 
direct al confesiunilor culturale. 

Lămurirea acestei ultime întrebări se face odată cu lămurir 
tr ia probleme: aceea a locului învăţământului particular şi oul't 
organizaţia Ministerului. . 

Locul învăţământului particular şi confesiorwl 

Supravegherea învăţământului particular şi conf si 11 d p11 111 
111 adrată : 

1il diJ 
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stor organizaţii. 

Locul fnvăţământului superior 

Al patrulea punct de elucidat se referă la încadrarea suprav rh rii 
111 v 1 IUc ntului superior. 

,' i a sta poate fi încadrat: 
1) în Dir cţia generală a învăţământului, 
2) în Direcţia generală a culturii, sau 

) divizat între ele: 
•a ult:ăţile trecând la Direcţia generală a învăţământului , 

Institutele, la Direcţia generală a culturii. ~ 
fl azul încadrării în Direcţia generală a învăţământului, învăţământul 

up ri r poate: . 
a) forma obiectul unei direcţii proprii, sau 
b) fi împărţit şi el între: Direcţia învăţământului teoretic: Universit ~~ 

r f ultăţi de teologie), Direcţia învăţământului practic: Şcoli spe ial 
up ri ar (Academii comerciale, Politehnică, Belle Arte, Conservator). 

lar în cazul încadrării la Directia Generală a Culturii a învătământului 
up ri r, 1 s-ar încadra direcţiei mai largi a culturii superioare, sa~ a culturii 
' l"l l ar . 

Tr bui observat că în tradiţia Ministerului a dominat un timp oar ar . 
n ruzi în această materie. 

AstC 1, în vreme ce Universitătile au atârnat de Directia învătământului 
ll l ri r, unele şcoli speciale au ~târnat nu numai de d~ecţii, ~i chiar d 

M ini st r diferite, de pildă: unele ca Politehnica si Academia Corn r ial c 
l' lilt d p ndente de Ministerul de Industrie, ~Itele ca Belle Art· ş i 
' )li S rvnt: ar le atârnau de Direcţia şi mai târziu d Inspectoratul Art l r. 

Allt zi hi ar, ituaţia învăţământultti a l'i 1 1111 încă, sub a st· t' p 1 t, 
dt st ul 1 lar . 

1 III 1 III 1 ' 

. w 

III V 1 lll ttltdll pl 1 1:1, ' 

lll ti '1. II I 1 tl III 
• 11 ud > d 111 

auv 1 rn otu l li lll d .r Il' th pt 
1' tirii. 1 r ~ si, nal , nu 111 t p11 't t 1 
trlncipulul ntru în ar , 111111 1 l ultw t 1 

r tătorii naturii înv 1' tn 1 tu lu Uf J'l r au s rnnalat in 
vr m dualitatea de funcţiuni a a· 'l r u tria învăţămâ.ntului. 
t p iv şte pe studenţi, transmiter a d unoştinţe e netăgăduit· , Tn pr v 
1 livitatea profesorilor, trebuie observat că ea constituie o ntrit Hl 
1'\ll,lura creatoare. Chiar noţiunea "doctoratului", precizată în r gulum nl 1 
unlv rsitare ca "o contribuţie originală în ramura specialităţii. r sp Uvt '\ 
d finc,te chiar studentului ajuns pe cea mai inaltă treaptă univ rs L 11 

1 1111 ţiune creatoare în perioada dintre licenţă şi doctorat. 
A fortiori e valabil lucru acesta despre activitatea profesoral,. În tlll 1 

\ d străine, cum a Franţa, păstrarea însărcinării de a face cursuri p nlru pr 1 
111i încă nedefinitivaţi e condiţionată chiar de publicarea obligatod a 'llr' tht 

1 r dat, care trebuie să constituie şi el o contribuţie originaH1 n 
fl i. alităţii. 

Şi mai limpede apare caracterul acesta creator în activitat a ln, t itlll 1 1 

' ' ln.ţifice ataşate Universităţilor. Aci, caracterul transmisiv de cunoş tln\ t 
111 tul redus, pe primul plan trecând, aproape exclusiv, preocupări! •Ultltr 
r ttoare. Chiar dacă restul învăţământului universitar ar fi consid 1( • 1 o 

1 IIHură a învăţământului, Institutele nu pot fi socotite altfel decât n 1111 11 

1 ulturii cratoare, accidental atasate universitătilor. Există tări chiar n • 11 

It' Nte institute sunt cu totul separ~te de universităţi. ' 
Dacă ele ar fi omise dintre elementele culturii creatoare, nu ved 111 • 11 

m d rărn,âne Direcţiei generale a culturii din aceste activităti. 
Toate aceste consideraţii militează pentru o repartizare a 

IIV ţătnântului superior la Direcţia generală a culturii. 
Lor li se mai pot adăuga şi alte consideraţii, trase din aplicarea lul d 

11 doilea criteriu, adică din natura atribuţiilor statului faţă de cultura sup 
1 o 1rrt. 

Într-adevăr, autonomia universitară separă complet re in1 Il 
ndministraţiei învăţământului superior de cel al celorlalte ramuri el 
IIV ~ământ. Functiunea exercitată de Minister fată de universităti e nur11 t 

11' a a unei auto'rităţi tutelare. Natura atribuţiilo~ Direcţiei învăiământulu 
tip rior se resimte de aceasta. _ _ 

Aceste atribuţii se aseamănă mai muÎtcu cele exercitate de stat fU\' dt 
1 1111 , faţă de restul culturii sau faţă de învăţământul particular, decât cu 1 

r· itate de el în materie de învăţământ public. 
. iviziunea după criteriul atributiei situează clar Directia învătământu lu 

lip rior în cadrul culturii îndrum~te şi supravegheate, 'ci nu 'al cultur 
,111t 11 hti.strate . 
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1111 il> el 1 u ·ulttUl' l d lt 1'"'' w 1111 v r t 11 , A It 11 11111 111 , 
1 d •i a mit i straţi a ş <> li ,, tiOJIII d r au uo l , 1hij 1111 , 'li 

, ~ • 1l l r primare, poat N rvi u t fi şi ont pil' ·a L lm 11 ll'll\1 
11 v ~ m ntului c unda.r cu suprav git r l hli superior. 

t priv şte ultimul argument, el se referă la persoane şi per oane p 
ri nd să corespundă nevoilor, mai ales pe măsură ce personalul 

s u.ndar se va apropia- ca nivel- de cel superior. 
Ar urn ntele cele mai temeinice care pledează pentru o separare a 

td 1 lnistr rii învăţământului secundar de îndrumarea şi supravegherea celui 
up ri r nud curg totuşi atât din natura obiectului, cât din regimul special de 
Hh a1ini s traţi al universităţilor, rezultând din legile lor speciale. Autonomia 
lll v rsiLar reduce atributiile statului fată de această ramură de învătământ la 
o pl tlltcl· administrativă, analoagă ~elei la care sunt supuse: c~ltele sau 
·olll particulare, de stat şi o trece în grupul culturei îndrumate de stat. 

' paraţia situaţiei celor două ramuri de învăţământ faţă de stat este deci 
·u l tul lar , de îndată ce adoptăm criteriul atribuţiilor statului în materie de 
·ul tur . 

ar şi aici, ca şi la învăţământul particular şi cel confesional, adoptarea 
• stui sistem ar pleda nu numai pentru constituirea unei direcţii separate a 

nv ţ mântui superior, deosebită de ale celorlalte ramuri de învăţământ, ci 
p 1 tru o scoatere a învăţământului superior de la Direcţia generală a culturii 
t<h inistrate de stat şi trecerea ei la Direcţia generală a culturii supravegheate 

d 
0 staă. · · d' d'f' 1 . 1 " d' d 1· · iil' G-g· s1m ac1 m nou 1 1cu tatea rezu tata m ua 1tatea cnter or care 

p t pr zid a la împărţirea direcţiilor Ministerului şi pe care le-am văzut a fi: 
1) riteriul naturii activităţii culturale, şi 
2) criteriul naturii atribuţiilor statului faţă de aceste activităţi. 

lviziunea direcţiilor după primul din aceste criterii nu acoperă decât 
l{rt; ss mod o diviziunea ce rezultă din al doilea. 

ultura administrată corespunde în genere cu învăţământul; cea 
upravegheată şi îndrumată cu restul activităţii culturale. Dar există -la limi-

~ 1 lor două culturi - domenii de învăţământ care sunt şi ele numai îndru-
t şi supravegheate! 

rice organizare a direcţiilor Ministerului trebuie să se adapteze acestei 
·j d lucruri impusă de structura preexistentă a învăţământului şi a culturii 

1 m n şti. 
i adaptarea se poate realiza ataşând direcţiile la ramura cu care activitatea 

ultural r pectivă are mai multe similitudini intrinseci: de natură, de scop, 
(1 mljl a ; dar păstrându-le o organizaţie în adâncime, analoagă cu aceea a 
l r • ţiil r cu ale căror atribuţii se aseamănă. 

L murind toate aceste dificultăţi, n 11:1 r 'il m să arătăm presupoziţiile 

l t•nr nt :nrt adoptar a fiecărei soluţii '" lllll 1r llrn ntele pentru şi c ntra 
1 le s luţi pr ti ă ar v 111 lf d "' IV 11tagii l i. Nu urm l'im 

llll \Ul 11 şi nl · i m. llf • 111 tt 11 ltt 1 o astr ; l nunt ti s 

VIII ltjll 

S '1'1 III ttl/1/ J f1 ro l . 

arc .ar fi insă împd'\11' n l r l\Î lor . x ist nte între e l dou. 
. . pr,Olectate, exist~ o_s ri · d s rvi ii arc le interesează d op 
r r grad de spec1ahzarc pr · umpăneşte asupra gradulu i J 1 d 

il f) nd_enţăJaţă de activităţile care formează obiectul preocupări ) r Jm 
dou,. duecţu . generale, ~~~are a: fi crit~ri~l diviziunii lor. Sau, mai sin1plu, 
x. ~ o se;ne. de serv1c11 a caror act1v1tate acoperă ansamblul miN 111 ; 

Mmtsterulm, Cl nu numai una din cele două ramuri. De exemplu: 
1) Secretariatul propriu-zis: 

Corespondenţă, 
Arhivă, si 
Registratură; 

2) Serviciul personalului: 
Intendenta, 
Serviciul' medical, 
Organele disciplinare; 

. ) Contabilitatea, 
Contenciosul, 
Serviciul tehnic, 
Serviciul de Studii, documentare, statistică, si 
Biblioteca. . ' 

Dat fi~d ca.rac~er_u~ comun al acestor servicii, propunem o r unl r . 11 lw 
' 11111 a tre1a mare d1v1zmne administrativă a administratiei central 00 do 

11 tt . ar:c~m celorlalte _două, şi anume: Secretariatul G~neral. Zic ~ar n un, 
111111tu ca, m fond e ma1 mult vorba de o subordonare sub un anum r 1p 11 
dt l' l de~ coordonare propriu-zisă. Totuşi subordonarea nu a aci dir t . ; 
III • IZU) m care Secretarul General ar fi fost un simplu organ de nlr '1 li 
c· ' lll'ici hotărârilor Ministrului. 

ncepţia aceasta a Secretarului General- Directia generală - st vi 11 
11 jl •at de unii. . ' 

, Astfel, 0 ~ăsim combătută cu prilejul dezbaterilor parlamentar al 1.. 
1 

C o, 1. ~ cu dm 1930 de către ~~s~l minis~, profesorul I. Petrovi j , pr t' lllll 
111 ' f ratul preparator al d-ltu H1 m r Herom, care văd în Secretarul 11, r 1t 

111 1 ·ur ~nd ~.persoană de în r 1 r , Ministrului, destinată să-I supJin ns 111 
In l trJbuţule sale, spr a· l d 11 jud •h .·tiunile mănmte mai ur nd d .,. 1 
• lld 1111 r rvi ii distin 1 . ' 

Il r pt, id H NI 1 1 1'0 11 ' el 
• ' • 1'1' lii'Uiui 1 mlnu 1 " ' ~ ~~ 
dtplll111111'Jll • 1111101 ,' 1'1 111111 
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t•ul vr 1 p tr ~ , i tunh1 1 

t, m 1 \in ndu-l i:\RtJ 1 tH ,• tll t 
• t r·ul n ral politic u un ' ' t' t 
ullrm " a utilităţii unui asemen a rgan nu s~ poat . . . . 

JttsUfi ·ar a acestei practici, a SecretariatulUI General admn1tstruttv, 
111tlnd la toate departamentele, corespunde unei funcţiuni r al X r ital 
, r ta:rttl General, analoagă de altfel celei exercitată de el 1n într prit -
l p "ivate, unde Secretariatul riu se confundă nici cu ~irecpa g neral· .' i i 

Il rvi iil tehnice şi nici cu cele administrative sau fmanc1are. Fun. ţlll t 
\ usta a secretariatului izvorăste atât din necesitatea de a avea un organ p • 
1 1l d administraţie a administrării cât şi din necesitatea coord n ii 
·tivit ţii Ministerului, care impune co.nc~ntrarea în~-un singur org~ a tlHU· 

1 > s rviciilor, al căror grad de spec1ahtate e ma1 accentuat de ât gradul 
1 p nd nţei lor de o anumită ramură de administraţie. Vom. vedea d alt.f 1 · 

1 mai multe din atributiile care urmează să formeze obiectul ace te1 d a 
1 j, diviziuni 'administrative sunt viguros reclamate, în numele concepţi i 
1 ndiţionale, de fiecare din direcţiile respective. Ceea ce dovedeşte detaşa:r a 
î r r centă de la aceste directii. 

Dacă din cauza naturii ~peciale a pregătirii personalului, Contenciosul , 
· rvl iul medical, Serviciul tehnic şi cu Intendenţa nu sunt reclamat~ .. 1 
tU rit le directii, fiecare direcţie specială ar dori să-şi păstreze la ea servtcill 
1 ·: orespond~nţă, Arhivă, Registratură, Personal, Disciplină, ~ont~bilit:at , 
Dibliotecă Studii, Statistică si Documentare, ca unele ce au funcţiOnat m tr ut 
1 lângă ~ceste direcţii. În 'telul acesta de a vedea al direcţii~or act~al al 
Mini terului se răsfrânge concepţia direcţiei-departament, dupa care mtr a 'a 
\dministratie a fiecărei ramuri de activitate culturală ar trebui concentrată la 
• t o dire~tie completă, fiecare din aceste direcţii constituind astfel un ~ 1 d 

mi depart~ent al activităţii respective. Peste aceste direcţii Min~strul n-ar 
11 d cât un monitor politic însărcinat vremelnic cu coordonarea ŞI supr~v -
•h r a activităţii lor. Concentrarea serviciilor generale de care am vorbtt m 
r ranul unic al Secretariatului, oricare ar fi activitatea la care se referă, nu 

ins amnă, dimpotrivă, decât triumful ideii unităţii ministeriale, căci toat: 
st servicii ce se concentrează la Secretariat domină căile de manife tar 

ul dir ctiilor speciale, afară de atribuţiunile de administrare a personalului 
MI ial şi de îndrumarea lui tehnică. Direc}iile n~ mai sunt. organe d~ condu· 

r , j organe de execuţie . Aci stă deosebrrea ?:Utr~ organ1z~ea pro1 tat n 
Minist rului Culturii si aceea actuală provemta dm contoprrea c lor d u 
minist r anterioare. Desi cele două ramuri de administraţie, cor spunz n 1 

1 bttl · mpului de activitate al fiecăruia din 1 două Mini~tere ~1' ri ar , 
[ t una mai d parte separate, în n ua 1 an·lz lr 1 nu~~ sunt jU t pu , 
untl g t rganic, prin unificar u • v 1 d 1~·nna, ~n. m l llt , 

11 1 ,. ct manif star : 1) 1 1\tltt ' 1 >o tluhu, admn11Sll' tiv ; 2 
r sp 11 l n t lt; 1 111 11 1 1 1 i tnt 1r ; > • l t1 1 1 ; 
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[. D fectele rganizaţiei actuale 
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nt.rolului la Mjnistcrul Instrucţ.iunci, Cultel r şi 
d null mult defecte grav : 

A) Lipsa ele omogeneitate 
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~ a d-lui 1 r r 1 din 
ltl 1. 

B) Lacunele 

C) Lipsa de coerenţă 

feclul cel mai grav al organizaţiei actuale a controlului este in o 1' Il\ \1 

1111 • lipsa de potrivire între atribuţiunile şi misiunea organelor de contr l, p • 
1 1111\ şi încadrarea lor inexactă în ansamblul administraţiei culturale. 

Tn oerenta aceasta rezultă din două confuzii si dintr-o răstălmă ir . 
1) Prim~ confuzie e aceea dintre funcţiune~ de control şi f110 tinn 1 

d111 inistrativă. 
2) -<}doua confuzie e aceea dintre funcţia de control şi cea consult tl lv • 

) Răstălmăcirea e aceea a dispoziţiilor legii Iorga din 1932. 
T ate aceste trei fapte au drept rezultat o încurcătură fără pomlu 11 tii 

uhuinl.strat:ii si un izvor de ·conflicte de atributiuni si de abuzuri 11111 1 1 11 

111tllt gre~tat~, se mai pot închipui aiurea, r~zult~t care s vid 11 11, 

l111p d în caracterul contradictoriu al rapoartelor referitoare lac nu· 1, 11 
11111 1u baza acestor observaţii! 

1 Confuzia functiunei administrative cu functia de control are H1 ·v , , 
1 ti tradiţie în Ministerul Instrucţiei. 

" E -a ivit în istoria administraţiei şcolare româneşti încă de la prim l 
111 1 re i de organizare a administraţiei şcolare, care creau în corpul did 101 ' 

d11i1 1tegorii de profesori: 
C 1 i la catedră; 

b) i însărcinaţi ou posturi administrative, 
11!1 111 li privind numele de inspectori, fapt care a înrădăcinat ideea, azi 1nd Li· 
11 11 şl. p care o găsim reprodusă chiar în rapoartele direcţiilor administr tiv , 
1 1 d bir a dintre organele tehnice de execuţie şi cele de control a p 1' 

d1 1 1 jr a dintl·e organele tehnice şi cele administrative, sau mai al s 
udu1 tri N Lraţia colară administraţia şi ontrolul trebuie să se identifi . Al 
1111 1 t•ziu -a organizat cu aceşti "itt:,1 t ri" o direcţie ministerialtl 
Hfl ti (Wit1 i 'Îl'\ n contenită 1 l\11' , U olil din ţară . 

. ' v d 1să ă r :ranu l p1 io · l tl d <hnh i Lraţi ră111ân t t 
111 p ~ lot il t' n mli, dil' 111 n 1 ud 1 1 nn ·~ 1 d ug •nţi x 

III \, 
A • 1 1 •ul lllfl ll lll/ 111 1 'Mini t· 1'1111 , 

l i 
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Inspectorii generali, repartizaţi pe regiuni, erau adevăratele organe 
administrative ale Ministerului, iar direcţiile centrale din Minister simple 
organe de execuţie! 

Această idee, întărită pe ideea inspectorului conceput ca "profesor de 
seamă", a subzistat chiar după ce sistemul recmtării inspectorilor prin concurs 
a încetat, fiind înlocuit de sistemul recrutării prin influenţe politice. 

"Schema aceasta a rămas întipărită până azi în mintea organelor minis
teriale, deşi funcţia controlului a evoluat, iar aceea de administraţie s-a 
dezvoltat mereu, controlul apărând în fapt numai ca una din formele acesteia, 
şi care, prin urmare, trebuie să-i fie subordonate. 

Cu toată reacţia încercată acestei confuzii de Legea Costăchescu, prin 
desfiinţarea repartiţiei inspectorilor generali pe regiuni şi prin înfiinţarea unor 
organe de administraţie locală, această confuzie continuă să apară în textele 
legislaţiei actuale a adminîstraţiei şcolare, în nenumărate rânduri, de pildă: 

a) în denumirea de "revizorate" şi "inspectorate" dată organelor 
admiilistraţiei şcolare judeţene şi locale; 

b) în sistemul de recrutare a directorilor administrativi dintre inspectorii 
generali etc. 

Ea este încă înrădăcinată şi în conştiinţa organelor administrative, după 
cum o dovedeşte afirmaţia culeasă sub pana d-lui director Bratu că 

"învăţământul nu se poate cunoaşte, nici numai prin administraţie, niei numai 
prin control". 

Şi e - fireşte - şi mai înrădăcinată în conştiinţa organelor de control, 
atunci c·ând acestea cer, prin raportul consiliului inspectorilor generali asupra 
reorganizării controlului, ca: . 

1) inspectorii regionali - astăzi dependenţi, cum e corect, de organele 
administrative locale - să atâme de Consiliul inspectorii ar generali; împreună 
cu "inspectorul şef' al regiunei (care în fond e un organ pur administrativ, 
numai cu titulatura de organ de control!); 

2) inspectam! general să organizeze controlul în regiune precum şi 

organizarea activităţii extraşcolare; 
3) procesele verbale de inspecţie - a căror principală funcţie este s 

împlinească cazieml personalului, sau să determine luarea de măsuri 

administrative pentru îndreptarea imperfecţiunilor, amândouă acestea fiind 
atribuţii administrative - să fie concentrate la Consiliu. 

Părerea cuprinsă în raportul d-lui director Bratu, după care "trebuie r 1 t 
o legătură organică de la Inspectoratul general până la Inspectorattl d 
regiune, în asa fel încât Inspectoratul general să fie legat de r itln , 
organizator al, inspecţiilor şi organ de legătură', cu Ministerul", nu o r d 
îndreptăţită. ' 

Pe de o parte, ea e tributară · m iat p 
organizare si control - asa înc 1' f It' 11 H1 d · nl . ' 1 gătur , cl ·i 1, il hniniN i raţl , 

1 el III 1 111 , 1 t tmlr tv 11 pr 11 1 1' 1 111 1 111 11 d 111 H 111 pll lu 

baza organi~~rii pr_oie~t~ate, ca fiecare organ de control să depindă de orgtt• 
nul de admzmstraţze şz zndrumare corespunzătoare. 

Propunerea d-lui Bratu vine de altfel în contradicţie cu o altă propun 1' 

a D-sale, după care rapoartele de inspecţie nu trebuiesc concentrate de consili 
ul inspectorilor generali ci de Direcţia specială de învăţământ :- ceea ce 
punde mai curând 'concepţiei noastre. . · 

A lega inspectam! general de regiune ni se pare o contradicţie în tenn n . 
E reluarea vechei idei a Legii Angelescu, de care nu s-au dezbărat tW 

irecţiile. 

Numai că, pe vremea aceea nu existau servicii locale de învătămânl 1 

1'1, în fapt, inspectorul general înceta de a fi un organ de control 'în r i~lll 
\ i ·ra organul de îndrumare a controlului regional. ' 

Adevăra~l organ de legătură, în legislaţia actuală, trebui s n 
1 Jlr eterul reg10nal. " 

De el şi nu de insp~ctoml ~egional trebuie să depindă controlul r ghu1 , 
III •pcctorul general nefnnd decat un organ de supracontrol asupra a stult, 

Am ajunge altfel la o confuzie de atribuţii între actualele insp 1 r tt , 
1nsformate în directorate regionale, şi aceste organe de legătur , cm ( rt/ 

dllt 't' de fapt la exi~tenţa concomitentă a două organizatii admini,\'/1 of p 
1'''' alele ale învăţământului: · ' 

L) de o parte: organizaţia regională administrativă concentrat 1 d r• • 1 
p l' iulă; · 

2 de altă parte: organizaţia aceasta de îndmmare si control al 111 11 1 d 
• 1111 iliul general al inspectorilor, transformată în adevă~ată dir ţi . 

Opoziţia ~ceasta dintre direcţiile speciale şi consiliul inspectorii r 
•l po ·dat pnn Legea Costăchescu de atribuţiile sale regiona.l p ( 11 

1!11 u să le recupereze, e extrem de caracteristică pentru Mlnl 1 1111 
Iti 1111 li i. 

c__ Azi , rganele de control ale Ministerului Instrucţiei se cred su/)l'aor i l It 11 
/III,., fiilor şi Instrucţia e singuml Minister în care conducerea si fndrunw1 t'l/ ,\' 
1 ,, ,,, in rganele de control, răstălmăcind în totul int nţill L 1 

11 t 1 h ~ u. ' 
n lun adrninistraţie cere dimpotrivă ca organele de contr l s tl rll 

1 1 d · J d dir cţie. 

1 t 1 a) a inspectorii regionali sd detIn III dt 
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11111/1 

r/·\1 11 i 

tl 

Il 

11 \ ·tunlu nfuzi a spiritelor se prea poate deci ca propunerile de mai 
1 \ a ad v rat rezii, cu atât mai mult cu cât organele Ministerial 

Il · 1 gifercze perpetuează confuzia în legislaţiile succesive, pentru 
r ndull r s-o perpetueze în conştiinţa organelor ministeriale - d 

n Iisp ziţiile privitoare la limitarea recrutării organelor administrativ 
1 d ontrol. 

1 1 o• lr 1 n fun ţiun ll~{lmtl rll 

111~ 1111 Iti d 1 1 1111111 11 III olt tii d11hl11' 
11111111111 1/', III~ 11111 d 11llt•tfp 

1 1 1 II I 1 11 fl 11111 ttl 11 

' Il ~ III 1\ 1 1 t 1 0111111111 , 1 1111111 1 dtd11 , ld ' 

'"" 1 11 , 1 w , t· llil ttllv 1111 1 11 v, 11 v 1 , 
1\ 1' 1 ' H în 1 1 ' priv ~ ~ ulntllll\ 1 tp 1 sltuaţi•i ruijl 

" 1111 al • Minh:t ·ruJui ş i 111 d 11 111 lut • 1 dv ştc infonnupa asupr 1 

1 , III ' 1 ţii 1 , r an 1 de ndn · 1 N r ur' Ja inspectori. 
N11mai t informaţia nu e t tuna u onsultaţia. 
Av ~.ul informativ se deosebe~t fundru.nental de avizul conform. Primul 

• 1 pw Tn dis uţic funcţia deliberată, comparaţia, efortul de reflexie a:mpra 
, 11p111 1 r de atins. Scopul îi e dat. El verifică numai adaptarea mijl a 1 r 

1 1 1 bt un scop dat şi semnalează, prin memorii şi note de insp \i , 
1" •Il v r \ au nepotrivirea lor. 

( ' mnparată cu informFtţia necesară unei deliberări, informaţia inspectorului 
l111 1: 1 şi empirică. Generalizarea a ceea ce experienţa izolată-i semnal az 

1 1 <'OI e viciul fundru.nental al rapoartelor inspectorilor, insuficient d ri -
lh 1 in omplete. Ele nu ţin seama de domeniile lucrate, de experi nţ L d 

111 1 1 j de ansamblul activitătei Ministerului. E greu ca un inspector 11 
1 11 d uwtematici să-si dea sea~a dacă numărul orelor de franceză e suri •i nt 

111 nul Asta n-o poate face decât un organ anume, pus la dispozl( ti 

, Hlldtt c .torului însusi si căruia conducătorul să-i fi destăinuit int Il\ It , 
1 111 dl ş i programul său de lucru pe o perioadă mai îndelungată. 

, • · ~nţelege că, scoşi din atribuţiile lor de control şi puşi să se pr 
1 In iv de pregătirea proiectelor de lucru, inspectorii ar fi superiori 
111 t x p rienţa practică a problemelor culturale. 

J>nr, prin aceasta ei încetează de a fi inspectori şi devin consilieri ·uliu 
1 11 , ol'i are le-ar fi titlul. Căci nu titulatura face pe funcţionru.ul de conlr l • 
"'"' 1 a p care o exercită. Si funcţia de control e una, cea de deliberare, al t l. 
1 ,,, d ci opinia că "învăţământul nu se poate cunoaşte nici numai lln 
ul111 ni. t(atie, nici numai din control" este exactă, şi mai exact este că funcţia 
ti 1)/lr•r ttiva anexă a conducerii nu poate fi redusă la cea de control. 

"-t-Jil xemplu clar îl dă Consiliul permanent, însărcinat cu autorizar n 
1 , d d ilă a manualelor şi care, nefiind compus din specialişti pentru t at 
ltlllllllll ·, aprobă manuale de sociologie în care Hegel e trecut ca discipol al 
lnl M 1rx. 1 · 

1 t priveşte răstălmăcirea intenţiunilor Legii Iorga, situaţia se prczinl' 
11 1 li 1 ul următor: · 

l .(l din 1930 stabilise trei cat orii de organe de control: 
1) n primul rând, inspe torii g rwrali ai fnvăţământului, con tituin 1 

l111l tit ' 1 sHiul inspectoril r 11 t' 111 , ,. 111 onsultativ al Minist rului 11 

d 11\lt tţiuni al p r on \lui t 1 d 1 •1 ~· ~ ~ rgan uprem d ntr 1 al 
III i \ l'A 1 1! ; 

In 1l 1 il ndu r a ,. ri111lil H' 
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u atri bu ţ:u d 

1 j np Lrivă, raportul d-lui Zeletin semnalează anomaliile ce rezultă din 
t t n d d interpretare al legii, care face din membrii corpului dida Li · 
liP •1l ri - utilizaţi în controlul ştiinţific - auziliari inspectorilor provenili 

cint •lin ' rp didactic de rang inferior, deşi legea îşi propunea tocmai s, 
utl 1111' • ntr lui tehnic al unui grad de învăţământ prin membrii acelttiaşi 
} 1 1 1, 

Nu dis utEtm aci, pentru moment, temeinicia concepţiei acest ia a 
', 11ll1' >1 dui unui grad de instrucţie prin membrii gradului superior, ci numai 

1' lui 111 ·ar rganele însărcinate cu aplicarea legii au intenţia legiuitorului 
d Il 19. 2. 

H. J\nalizajuncţiunei controlului la Ministerul Culturii 

P1 in ir o la Hficultate a organizării controlului, subzistând ·biar 
1 ~.hIt 1' i\ J 

1 \(1 

1) Analiza controlului în raport cu misiunea şi atribuţiile Ministerului 

1 raport cu misiunea şi atribuţiile Ministerului, situaţia funcţiun l 
o1111 1 e prezintă precum urmează: ~ 

Arn văzut că-n linii mari activitatea Ministerului se împarte mtr el li 

'11 ,·nmuri: 
ultura administrată direct de stat, 

1 ultura supravegheată de stat. 
Situaţia funcţiunii de control se deoseb~şte de la ? ra?1ur 11 llt 1. 

l't IH'lpiil ce trebuiesc avute în vedere la organizarea funcţmnei d 'Oil ii OIII 

11 1 u din aceste ramuri sunt: · , 
1 fn ce priveşte cultura direct administrată de stat,_ controlul e o }11111'(1 

lllr'lt1 1 administratiei generale şi trebuie subordonat e1; 
2, fn e priveşt~ cultwa supravegheată,funcţiunea ~e contr~l se 'oll/1111 

1/1 III nsăşi misiunea Ministerului faţă de _ ace_a~tă cu~~ra, a~a ca organ 1 d 
1 llt tll >1 nstituiesc însuşi scheletul orgamzaţ1e1 admm1strat1~e. 

M ti IJ'ebuie avut în vedere că, în vreme ce în cazul cultur~ suprav. gh Hl , 

1111 ( 1 ază numai activitatea culturală întreprinsă de parbculru:_şJ un . rt 

1tl lt t. 11• a f ndurilor puse de stat la dispoziţia lor, în cazul cul~um adn~_mi • 
1111 11 d ir .t de stat se controlează însă: a) activitatea organelor propm tit• 
1 ,, 1 • 11 ţ1 a11 Mini cerului (ex.: Corpul didacti~) şi b! _a:t~~itatea ~rga!1'101: 

111 11 It 1·i'tl' fnsăr ·inate cu administrarea locala a actzvztaţu celor dlfll fl t ( x. .. 
tllll 11 , N vi ii 1 ale etc.). . . ~ . 

t ' fi tSia ,\' ·himbă, precum vom. v d a, ŞI natura controlului , llll lll t 

1 11 11 t111htl 'llltur i supra:v' rh ' at 11r un •tra l 1· ştiinţifi -infi rmcuiv, N lll ' 1 

1111 dt r1 p lili ulllll'fll ; p · n. 1 1!11' 1lul ' tlltur i 'ldminist~·at ~~·cun • tl'u • 
t• 1 ! •hn iC'•O lministrativ. ' in t 111 < Jlll lui 1' 1 11 1 ·i rar tr b~u s 1 tul , 1' cum 

11111 v It 1, 111 1 1'11 ' l r nn tlo ut 11111 1 1 1111111 : lt1r v m v d u "' 1 u dtt ' t 

11 1 dt '/. ti ~ 1 ti 1 

(' 111111 1 1 1 11\0IIY 1 !1 p tl tt 1 !llllllj llt ~. II I 11 1'1 (111 'llltll 

) \ 1 
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Mini teriale ar fi · nrl s ] l\ • u· l1utd 111 1 lll lt l 111 l H 11 1! 11 1 1d11 1 11 

strate de acelea ale culturii suprav h ut . 
Cum există totuşi motive - impuse de deosebiril 

de activitate ministerială şi de nevoia coordonării unitar a 'într l 

privitoare la o aceeaşi ramură, fie ea numai supravegheată Stt 1 tir 
strată de stat - care militează pentru menţinerea structurii a Luai p · r ll l tUd, 
a organizaţiei generale a Ministerului, organizaţia controlului tr bui A 1 tptat 
acestei situaţii. 

Principial, trebuie spus că, independent de obiectul controlului, id ntitat 'ft 
formei controlului impune o identitate a structurii organelor de ontrol. 

În organizaţia generală existentă s-ar impune deci ca organiza~.a ontr Ju
lui să fie făcută [astfel] încât, păstrându-se acestui control caracterul erut d 
natura ramurei în care se exercită, să se adapteze totuşi funcţiunei speciale a 
Ministerului în ramura respectivă. 

Astfel, oricare ar fi relaţiile dintre organizaţia de control a 
învăţământului primar şi secundar, aceea a învăţământului confesional ş i 

particular de acelaşi grad (relaţii evidente când e vorba de competenţa identică 

cerută personalului de control), este totuşi mai firesc ca organizaţia de cont:r 1 
a învăţământului particular şi confesional să aibă o structură mai asemănă

toare cu aceea a controlului cultelor şi al învăţărnântului seminarial decât cu 
aceea a controlului învăţământului primar de stat. 

. Căci, într-o parte controlezi activitatea subalternilor direcţi, dincolo e 
activitate privată. Ceea ce te interesează în primul caz este capacitatea şi disci
plina organelor de execuţie în aplicarea unui program de activitate propriu ş i 

unde ordoni direct; ceea ce interesează în al doilea caz este conformitatea 
activităţii cu normele generale ce i s-au prescris şi nimic altceva. Natura 
controlului diferă deci de la un caz la altul; didactic aici, dincolo de 
siguranţă. Scopul lui aici: aprecierea rrujloacelor puse în acţiune, după randa
ment; dincolo, scop: aprecierea liniei pe care se dezvoltă activitatea instituţiei 
în raport cu politica culturală a statuJui. Chiar obiectul diferă. Aci, el poartă 
asupra personalului şi materialului direct. Dincolo, numai asupra manifes
tărilor si activitătli. 

' . ' 
Se înţelege - şi de aici complexitatea lucrului - că acest control ar 

numaiforma organizaţiei controlului analoagă cu aceea a organelor de con
trol ale cultelor. Materia asupra căreia se controlează e ail.aloagă celei a 
învăţământului de stat de acelaşi grad. 

Forma controlului depinde însă - după cum se vede - mai mult d 
intenţia controlului decât de materia asupra căieia poartă. 

De aceea, nu se poate vorbi de o organizare raţională a controlului, f r 
o precizare a intenţiilor cu care se exercită acest control. 

Lămurirea acestor intenţii care definesc natura ontrolului f nn OZc 

obiectul de cercetare al paragrafului următor. 

2 8 

1/td 1/ 1 tit III 111111111 "'''' 1/tU/111/ III 

111111111 ' 
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2) Controlul general, ştiinţific sau statistic al eficacităţii mijloacelor 
' utilizate, judecate după rezultate. . 

Am văzut că intentia aceasta a controlului variază de la cultura drr~ct 
tdmirtistrată la cultura ' supravegheată. Să amănunţirn, în fiecare caz, pe 
n are din aceste două forme: 

1) La cultura direct administrată sunt necesare amândouă gradele de 
('Ontrol. 

a) Controlul concret şi particular are de obiect să exam~eze d~că fiecare 
n1Uloc pus în acţiune în fiecare unitate activă (personal ~1 matenal) ~ores-
1 unde calitativ misiunei lui. . . . 

Organele care exercită acest control îşi forme~ă J':_l~~sat~ ~~ ~xammarea 
directă a elementelor actiunei, chiar în cursul desfaşuram actlvttaţilor lor. 

Rezultatul acestui ~ontrol este un raport calificativ al fiecărui element, 
raport ce trebuie comunicat organele administrative superioare de care 
1 pinde elementul controlat, sau cel c~e a ?rd<:n~t cohtrolul. . . 

Acest memoriu serveste de baza dehberarilor organulm supenor de 
ldll1inistrare, care hotărăşt~ măsurile individuale ce trebuiesc luate pentru 
ndr ptarea imperfecţiunilor sau pentru.răsplătirea meritelor. 

b) Controlul general are de obiect să examineze: . 
Gradul de eficienţă (eficacitate) al activităţii culturale întrepnnse sub 

eli r cta administrare a Ministerului. , 
Organele acestui control îşi formează judec~ta prin examinare~ !~zulta

t •lor activitătii fiecărei unităţi active în comparaţie cu ansamblul umtaţilor_ de 
a laşi fel - · şi ţinând seamă de totalitatea mijloacelor (personal, matenal, 
finanţe) de care dispune fiecare. . .. V •• 

Rezultatul acestui control este un raport asupra mersulm actlvitaţu cultu
l tii în ramura respectivă, care, înaintat organ ului ~are se ocupă cu ~dm~i
strrt rea acestt<i ramuri, serveşte drept bază de discuţie pentru luarea masurilor 
g ncrale ce trebuiesc luate pentru amelioarea situaţiei. 

, Prima fonlţă de control- prin obiectivul său individual - are un caracter 
lip ial, tehnic. ' , . 

A doua - prm generalitatea obiectului său - dobândeşte un caracter mat 
•tiin\:_ific. o.. . • 

Tntrcaga statistică şcolară e un instrument în mâinile acestui control - dm 
u ·fericire puţin utilizat şi apreciat de Minister. 

2) La cultura supravegheată, . V • • 

a) Controlul particular poartă asupra mantf~starilor_ Şl ~oat~ con ta at l 
cl it t aminarea periodică a activităţei în mersul ei (uneon chta: ~·n xru~ nul 
·i p ala il), cât şi din ancheta asupra ab t rilor s~mnalat_e !"'''?Hll' ruhu . 

l< wltntul l .r· stc un raport n tatnt<w ul un 1 abaten, mamlnt •·g tnu lul 
el ·{' >JHI\1 • , n t rt1 i Il rui 11 t 1 11111'\ltmi susp ndar . l lut · ~ 1 1 
l llltlwtdul 1 , nctiv it ~~~ n 111111111 11 111111 lor• t• p •tiv • 

h) ( 'OIII Htl ll l ~~ n t' Il II I 1111 t II I It It t p111 1tl l t llt l liv 1 po III 1 11p1 1 
111 111 11 ' l111 p11 III It \11111 11 1 lljil Iti III j l 1 101 , 

3) Analiza controlului fn timp şi fn spaţiu 

SOCIOLBUC



1 p care altfel nu i-ar avea în mână. Altfel, direcţia regională rămâne o fan
tomă, fără autoritate şi răspundere şi e mai bine să fie suprimată şi înlocuită 
dlr ct cu inspectorul general, fixat însă la regiune. Dar aceasta iar cre~ază 

~1fuzie între control si administratie. 
Pentru cultura supravegheată de stat, gradul de penetraţie al controlului 

ll rnă de intensitatea cu care statul înţelege să exercite acest control. El se 
p lte mă.Fgini la organele generale, după cum ~oate c~bo~ până la or~anele 
lo ' ttl ; de asemeni, poate dezvolta .m anumtte regmm ('fum ar. f1 cele 
111in ritare) mai mult o anumită formă de control (învăţământ confesional şi 
n ll'ticular, culte), în alte regiuni, alte forme (culturale). 

Ca indicaţie generală trebuie avută în vedere posibilitatea dezvoltării 
1 ·al le a organelor de control ale culturii supravegheate cu organele de 
1 In inistratie ale culturii administrate, asa încât organele de control locale ale 
1 ' lit i ad~inistratii să poată primi - ~ventual, când nevoia· o cere şi când 
w 1 1 a le financi~e împiedică crearea unor m;:gane speciale de control - şi 

11 1 nţi:uni de contFol asupra celeilalte ramuri. Astfel, la d~ecţia re~io~ală se 
1 (l It prevedea un inspector cultural sau se pot delega celor şcolan Şl unele 
Hril uţji de control CJ.Iltural. . · 

. inţelege că această dublare a atribuţiilm;_ personalului nu este o soluţie 
11 tim , deoarece face personalul de control dependent de mai multe direcţii 
11 ldtninistratiei centrale. Cum jnsă el atârnă direct numai de directorul 

1 nal şi cu~ nu exisţă penetraţie de ~tribuţii, c,ăci p_entru :t'i~cru:e ram~ă el 
alti1 activitate, inconveninentul, senos, nu e totuşt prohibttonu, mat ales 
it" ctorul regional - răspunzător de întreaga administraţie şi supraveghere 

•utturaU1 a regiunei- depll;lde simultan de toate direcţiile Ministerului... pentru 
t h s unile respective. 

VII 

Oficiul de studii si documentare 
' 

Comisiunilor de bacalaureat consemnează , de asemenea si ei rezultat 1 
învăţământului constatate cu prilejul acelor examene. . ' 

Cum se vede, funcţia studiilor este răspândită între organele consultativ 
şi cele executive; iar serviciul de studii, documentare si statistică nu se ocup 
decâ! cu centralizarea şi publicarea statisticei învăţăm,ântului. 

Incadrarea orgariului special destinat studiilor ca simplu serviciu, u 
funcţionari recrutaţi din cadrul inferior, nu-i îngăduie acestuia să-si arai< 
valoarea sa adevărată. Până la venirea actualei conduceri, el a stagnat - uitat 
de toţi, în afara activităţii Ministerului-, publicând din an în an câteva volun: 
greu de utilizat. 

Nevoia existenţei Oficiilor de Studii se resimte în administraţiile publi 
paralel cu dezvoltarea tehnicităţii şi specialităţii serviciilor acestora. Căci du 

aducerea unei administraţii simple poate fi exercitată exclusiv cu iln~lll 
' podăresc al conducătorului, complicaţia organizaţiilor moderne ne sit· , 
p ntru asigurarea unei bune administraţii, o preparaţie tehnică deos bilt, 1 
1' rei competenţă poate lipsi conducătorului recrutat pe alte criterii decât l 
tl competenţei, sau care ar răpi prea multă vreme ~cestuia ca s-o realjz i': , 

1•hiar în caz .că ar avea, personal, competenţa necesară. 
Multă vreme aceste funcţiuni au fost exercitate direct de către or n l 

d onducere. Când însă funcţiunea aceasta a devenit prea absorbtUll , 
1upunele de conducere s-au dovedit insuficiente s-o îndeplinească sin l UI' , 

tl l r·adevăr, aceste organe, fiind încărcate de lucrări administrative, nu au n v 
111 11 pul şi ·nici orizontul necesar acestor lucrări, adică detasarea de pr 1 ·u 
p 1 il mărunte şi actuale ale administraţiei lor. "Niciodată nu ~mi văd nu l[ l " 

1t lil , spunea un Ministru, decât când plec să mă odihnesc la sC tul 
pl rnânii". Şi avea dreptate. Căci numai desprins din presiunea probl 111 l !1' 

t 1111 îşj cer dezlegare imediată poţi judeca ansamblul unei activităţi. n ti 
rrlttl lt t rând, le lipseşte organelor de direcţie pregătirea teoretică n · 11111' 

lffi1c plh irii acestei ~n~ţiuni; ~regătire care cere informaţii la curent • ..ş i tlm1 
ul !' nt de reflecţte . In sfarştt, aceste organe nu au de obicei elasti it 11 1 

trt III tl n ces-ară unor astfel de lucrări, adică desprinderea din ruliu , 
trry,rcn 1 Hl r existente. Organele de direcţie văd mai totdeauna prin prJsmt 
p1ultlt·111 ttl llor parţiale şi sunt dominate, de cele mai multe ori, d star· , 
tl l!ll tll t 1 ist ntă. Nimic nu preţuieşte pentru un organ de exe uţi at 1 1 
Jll' \11 1 '<m · ltitatea cu care s-a obişnuit! Orice inovaţie îi apare ca un f t (( 

tit d t,tll Hll z. tr a dtninistraţiei. Singurele prefaceri ce s-ar put a intr du • 
ulrrt 11 It 1 1 , 1 1 '1 st caz, ar fi cel f ut odată cu schimbarea p rilonu lLtlui 

t 11rrtl111 r 1 p •tiv. 
1 p• 1 1111 1 f 'Ut d Mjn i. t ' 1 ul d 
1 It III Iov el 1 NI' f'Î(JI' ti 1 1 1 Hl III 11 li' ' \11 

III l Il 1 ' 11!( llttld f 11 1 1 II I d 
11 1 111 11 1 lot 1 • 11 1 11 tltll t 1111 1 11 

ltu '" . 1 l l 11 j111 M 11 It li 11 l tll!l 

SOCIOLBUC



un director are de cele mai multe ori motive s-o justifice. Aplicarea legilor 
din 1930, 1931 şi 1932 confirmă aceste afirmaţii. La fel lucrările pregătitoare 
ale acestei reforme. Cele mai multe din organele de direcţie nu se pot dezbăra 
de ideile călăuzitoare ale legiuirilor d-lui dr. Angelescu cu care s-au obişnuit 
şi, ori de câte ori sunt puse să aplice sau să refere asupra modificărilor de adus 
legislaţiei actuale, nu preconizează decât o· întoarcere la principiile acelei 
legiuiri. Raportul Consiliului inspectorilor e, sub acest raport, perfect conclu
dent. La fel au făcut organele constituite prin Legea d-lui Constăchescu faţă 
de aplicarea Legii d-lui N. Iorga. 

Dacă organele de conducere sunt cele mai apte, fără îndoială, să judece 
posibilităţilor concrete de realizare ale unui proiect care li se supune, 
informaţia asupra stării de lucruri existe~tă şi pregătirea reformeţor trebuie 
neapărat încredinţată altui organ. "Invăţământul, spunea directorul 
învăţământului secundar într-unul din rapoartele pregătitoare, nu poate fi 
cunoscut nici numai din administraţie, nici numai din control. Ci numai din 
amândouă". Observaţie justă, . căreia i-ar trebui adăugat că el nu se-poate 
cunoaşte nici numai din practică, nici numai din teorie. Numai un organ care, 
alături de experienţa didactică şi administrativă, ar avea şi pregătirea teoretică 
şi cunoaşterea realităţilor româneşti suficient de serioasă spre a înţelege rostul 
învătământului în cadrul activitătii culturale si rolul dezvoltării culturale în , , , 
ansamblul dezvoltării neamului, ar putea să dea tot sensul pe care îl merită 
constatărilor asupra situaţiei de fapt a învăţământului. Numai un asemenea 
organ ar putea prelucra, în chip eficient, concluziile rapoartelor personalului 
de administraţie şi control, interpretate în lumina datelor statistice. 

Acest organ trebuie să compenseze tocmai lipsurile constatate la 
organele de direcţie, din cauza naturii atribuţiilor lor: 

1) să aibă informaţia teoretică la punct; 
2) să fie detaşate de chestiunile mărunte ale administraţiei; 
3) să aibă timp de reflecţie; 
4) să aibă elasticitatea mintală spre a se adapta obiecţiunilor întemeiate 

şi situaţiunilor impuse de natura acestor lucrări. 
Din cauza acestei insuficienţe organice a organelor de conducere, de a 

îndeplini şi funcţia de concepţie şi pe cea administrativă, administraţiile mad 
au simţit de mult nevoia să-şi anexeze organe consultative: comi iuni 
temporale numite ad-hoc pentru studiul unor probleme determinate, sau n
silii permanente însărcinate să dea avize în chestiunile care cereau o consuJ tLl\j 
tehnică. 

lliz 1ll N c1pu lui , 
doll nd 1 lu , p11 ,.11111 
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Odată întocmit acest program, el se dă spre înfăptuire organelor de 
executie. · . 

Oficiul de studii este auxiliarul conducătorului pentr~ tot, ce pnv~şte 
detaliile tehnice ale functiei acestuia de concepţie . Singură fiX~ea scopurilor/ 
îi este direct impusă de 'acesta. Totuşi şi aci Oficiul de ~tudii poate sugera · 
conducătorului diferitele ţinte posibile, sugerate de expenenţa ~tora, sa~ d~ 

nevoile care se desprind din analiza stării de fapt~ Ofici~l de Stud~ nu prezmt~ 
însă sub acest raport, decât ipoteze conducatorulUI, care smgur . are sa 
hotkască asupra lor. În acest fapt al hotărâr~i,_ car:e ~cumbă e~~l~s1v_ con~ 
ducătorului stă deosebirea lui de aceea a Of1cmlUI sau de Studn. In ~baJ 
scolastic, dintre funcţiunile "prudenţei" , adică _a raţi~nei,practice, Ofi~~~~ de 
Studii împlineşte funcţiunea "fac~ltăţii ~de de~1beraţmne : sau "facult~ţl_l: de 
informaţie şi sfat". Singur conducatorul mdeplineşte funcţmnea "facultaţn de 
hotărâre". , 

Oficiului de Studii îi revine deci sarcina: . . . 
1) să informeze conducerea asupra stării de fapt precum ŞI a soluţmmlor 

practice în administraţiile similare; ' . . . . 
2) să concretizeze în proiecte şi pro~rame de acţmne mtenţmmle con-

ducerii. . 
1 

d 
00 

În România, consilierii tehnici cu atribuţiuni mărginit~ ~xclusi~ . a s~. n 
si fără ;tribuţii propriu-zise administrative au fost introduşi m ~dmllllstraţnl~ 
publice abia după război pe lângă organ~le de co~ducer~ existente. Aceş~1 
consilieri tehnici, oameni de încredere ai co.nducatorulm d:pa:tamentulu1, 
pusi de multe ori mai ales ca organe de supraveg?er~ p~ l~ga p~rso_nalul 
superior existent, nu aveau nici misiunea bine pr~cizata ŞI mci" cont~u~tatea 
necesară studiilor propriu-zise, întrucât v~neau ŞI plecau odata cu mm1strul 

respectiv. . . " . · . " . Of' 
00 

Ca o reactie contra acestei nestabilitaţi s-a aJuns la alcaturrea unor 1 J 1 
permanente d~ Studii, cu două f~lu~ de p~rso_nal: . 

. 1) tehnicieni stabili, care asigura contmmtatea, ŞI .. 
2) tehnicieni angajaţi temporar pentru anume ~hestu, oameni d 

încredere ai conducătorului vremelnic al departamentului. 
Sau cum li se zice în termeni tehnici: ' . 
1) referenţi permanenţi, şi 

2) referenţi ad-hoc. . . " ~ ~ ., . 
Acestea sunt considerentele care militeaza m genere pentru IOI! in\11 

Oficiilor de Studii în administraţiile noastre publice. 
Cât priveşte situaţia specială a Ministerului Cultur ii N \ )Il ti , 

înfiintarea Oficiului de Studii este cen1tă d 
1') Nevoia centralizării şi pr lu ~·r rll lnfi rmaţiil r t.l'llfl fi ,\'It 1 

învătămân tului cuprinsă fn difi ,rltl'L • 1 111 11///11 ş i 1 t'Ott}i um 11 m· ,\'/11111 t 11 

cele' ce s d sprinci din in/ 'rf JI ' III N I ftll ffll ,\'III fiNI t ' t 'tl/1 11 t/ III f 1 t f dt 
Mi niste!~ 

( p 1 1\ 11 11 1 It 1111 t 1111 1 1 ti 11 II I 11 d 1 1 jl '1 111 11 1 1 il 
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acestea şi le-ar voi împărţite între ele. 
Cum gingăşia lucrărilor Oficiului de Studii e mai mare decât a lucrărilor 

fectuate la Direcţia Contabilităţii şi cum personalul Oficiului nu mai poate 
avea şi alte ocupaţii, cum au cei din Contencios, personalul Oficiului trebuie 
ompus numai din funcţionari superiori asimilaţi în grad cel puţin ca subdi

r ctorii din Minister, adică de la gradul de subdirector în sus, sau gradele 
hivalente ale personalului de control. De aceea, toate ministerele cari şi-au 

~nfiinţat oficii de stUdii au preferat să adopte o încadrare deosebită de aceea 
'l ierarhiei administrative centrale şi au adoptat-o pe aceea a referenţilor 

onsiliului Legislativ, care nu e de altfel decât o abreviere a ierarhiei referen
darilor Curţii de Conturi. 

Aşa au procedat, după Consiliul Legislativ, Ministeml de Externe, 
onsiliul Superior al Avuţiei Naţionale, Oficiul Naţional de Export, 

Ministeml de Finanţe, Ministeml de Industrie, fostul Consiliu Superior al 
E ono miei Naţionale şi de curând cel de Agricultură, toate, mai ales eco
u mice, fiii:J.dcă aci tehnicitatea mare a operaţiilor cere studii preparatorii 
1 d lungate şi fiindcă în aceste domenii rezultatele improvizaţiilor organelor 

administrative obişnuite se traduc prin pierderi băneşti, ceea ce nu e cazul la 
• J al alte ministere. 

Oficiul de Studii şi Documentare nu trebuie confundat cu Serviciul de 
'tatistică . . 

Serv.iciul de Statistică procură, este drept, o bună parte din materialul pe 
urc îl are de prelucrat Oficiul de Studii; sarcina Serviciului de Statistică este 

7nsă cu totul diferită. 
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. 1 . Of ciului de Studii se poate face: 
Recrutarea perso~alu Ul 1 b . . lu. didactic de toate gradele, sau 
a) c~ ~ c.oncurs: dmtre ~em r~iic~;:oc~orat şi lucrări speciale în d~me: 

1 rsonalitaţile culturale, avand stu. ~ . . ulturale În aceste lucrări nu mtra 
ni 11 învătământului sau al orgamzarn c · 

tlWnualel~ de şcoală; . lul superior de administraţie al 
b) fără concurs: dmtre per:on~ sus precum si personalul de control 

Ministerului de la gra?ul de subdrrec or tudu' de docto~at si lucrări speciale în 
d :rice gra~, a~~d ~titlul de doct~~·::~a~ea culturală. Ace,ştia pot fi încadraţi 
1 l1tră cu mvaţamantul sau cu . . Of . lui de Studii în gradele corespun- -
•, lll detaşaţi temporar ca referenţ1 m IClU _ 

are. · ., b · ~ partină următoarelor După natura specialităţii lor, referenţn ar tre Ul s~ a , . . . 
1 tmuri: 

_ Învăţământul primar şi norm~; 
_ Învătământul secundar teorettc; 
_ Învătământul secundar practic; 
_ Învătământul superior; . 
- Învătământul particular şi c~nfe~IOnal; 
- Cult~le si învăţământul semmanal; 
- Activitatea culturală creatoare; 
_ Cultura poporului; 
_ Activitatea comitetelor şcolare; 
_ Statistica culturală. 

VIII 

Organizarea administraţiei şcolare judeţene 

tUI li hlnNp ri l d 1 1 OII Il 1111111 ttil 

IJ 1 d 

Se obişnuieşte atunci detaşarea învăţătorilor cu posturi fără elevi. din 
judeţ. . 

· 3. Repartizarea acestor funcţionari este defectuoasă. 
Adevăratul şef al cancelariei nu e "şeful cancelariei", cum s-ar cr ·d • 

după titlu, ci subrevizorul de cancelarie. 

Egal în grad cu subrevizorii de control, acesta nu are nici un î J d 
autoritate asupra celor din urmă. 

Faptul are drept urmare o lipsă de coordonare a lucrărilor administraliv 
de cancelarie cu cele de control. 

Apoi, lipsa unui personal cu pregătire în materie de statistică fa 1 

lu rările de această natură să se efectueze neglijent, fără pricepere şi cu n1m· 
fll târziere. · · 

4. Incadrarea personalului e de asemeni defectuaosă. 
Subrevizorii de cancelarie şi de control, prin salariul lor şi prin E Jul 

d ~ ctuos de recrutare, nu au aqtoritatea necesară asupra personalului dida tJ • 
dio judeţ, cu oarecare vechime şi cu mai multe gradaţii. 

Faptul prejudiciază bunului mers al lucrărilor. 
5. M odul de recrutare este imperfect şi dă loc la abuzuri şi lan dr Jl 1 • 

IL Propuneri 

' ntralizarea şi coordonarea răspunsurilor tuturor revizorat 1 r ş '( ltt 
•III ci ti la iveală o serie de propuneri int{\fesante, în vederea r orgunl ~ 1 
•• dnt ni traţiei culturale şi şcolare judeţene. 

Si. t matizăm acest material, punându-1 în legătură cu cel la lt in1 11( 
nil pwi Lttlui de reformă a organizaţiei Ministerului Culturii Na~ tUtl • 

l'un t J asupra cărora au purtat aceste propuneri sunt: 
1 1 •numirea organului judeţean; 

(____ Il , 11riL uţiile lui; 
III. r•ndrul fun ţionăresc; 
1 V. !llrll uţiil ii.t.ncţionarilor; 

1 t lrtlmţin şi r rutarea lor; 
VI, dh1 r.v . 

1 11 lt/11/llrt 1 
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care nu se stabileste o legătură coerentă! 
Titulatura, c;edem, trebuie revizuită odată cu definirea acestor relaţii! 
Să se revină însă la vechea denumire de ,,revizorat şcolar"? 
E părera unor din subrevizorate (Sălaj, Lugoj, Cluj, R. Sărat, Tulcea), 

întrucât ar fi: 
a) un nume consacrat (Tulcea); 
b) cu prestigiu (Tulcea) şi . 
c) care corespunde funcţiei esenţiale a organului: controlul (R. Sărat). 
Nu credem potrivită o asemenea revenire, întrucât ea nu e ?ecât o 

supravieţuire a vechei confuzii, existentă în întreaga _organizare a 
Ministerului Instructiei, între administraţie şi control, confuzie de care am 
mai vorbit, şi după care - în contradicţie cu principii!~ do~trinal~ -
administratia ar fi subordonată controlului şi nu controlul, o srmpla funcţie a 
dministratiei scalare (Heroiu). Contrar părerii subrevizoratului din R. Sărat, 

socotim că' p~cipala funcţie a organului şcolar e administraţia şcolară, faţă 
de care controlul e numai una din ramrui. 

De aceea, socotim mai nimerită schimbarea denurnirii actuale a acestor 
subrevizorate, în conformitate cu funcţiunea lor, precumpănitor administrativă, 
în aceea de "aciministraţii şcolare judeţene". 

în măsura în care s-ar da acestor administraţii şi atribuţii, de îndrumar · 
si supraveghere a activităţii culturale, aceste administraţii ar urma să 

~rimească numele de "administraţii culturale judeţene". · 
Denumirea de "administraţie şcolară (culturală) a judeţului" 
a) corespunde întocmai funcţiunei pe care o îndep~ineşte acest or~an ; 
b) se potriveşte cu restul nomenclaturei organelor JUdeţene, care tmd s 

s ·introducă în administratia română. 
IL Atributiile administraţiei şcolare judeţene ar fi: 
1) supra~egherea aplicării obligativităţii şcolar~; . . . 
2) administraţia generală a învăţământului pnmar ŞI a grădmllor d 

opti mici, de stat; . . . . 
3) controlul şcolilor primare şi de copii mici, par.tzculare şz m_znorttan· ; 
4) aceeasi administraţie ar putea primi şi rolul de îndrumar ŞI ontrol ul 

o · tivitătii cuiturale din comunelor rurale din judeţul resp l'iv, pr Ul11 

n Lr ltll atribuit de diferitele legi Ministerului, asupra diE rit 1 r a tiv 1 1 
1lturaJ (sau de culte), în măsura în care acestea se petr 'in a' Sl ' Wllltl 

flll' t\ l • 

Admini traţia şcolară (culturală) judeţeană_ are~ gr~n sa.: 
l)dir ţiunil şc lare primar u rpuld1dacu r sp ·t• v; 
2 · mit •t l , olar ; 
·n ('< r( ·urll ' it~tuml s .u·şrl . 
1 It• ţii ' d 111 d dlr l i 1 11 111 lnl 1' p1 Y 1 ulillll It 1\ 1, 111111 1 h , 

all\111\ 1 , 1111 '/, 11 1 , o 1111 tlul p•' 1111 thll11 , ' • Hilpt ll ' 1 
1 III 1, 1!11 111\ 1 1 l111 11 1 1 l111 1 1' t i V It 1 11 1 

1, 111 dt 1 It 111 1 /1 1 d 11 lo 1\ I II III l11 1 lip 1 111 11 1 

. Asu?ra comitete/ar şcolare din judeţ, administraţia şcolară (culturali\) 
JUdeţeana are un dublu rol: 

. a) de îndrumare, alcătuind programele de lucru şi directivele acestora; 
b) de supraveghere a activităţilor lor. 

Acelaşi rol i se poate atribui şi faţă de cercurile culturale săteşti din jucl 1· 

Administraţia şcolară (culturală) judeţeană depinde de: 
1) direcţia şcolară (culturală) regională (actualul serviciu local d 

învăţământ); . 

2) direcţiile speciale ale Ministerului, în special de directiile: 
a) învăţământul primar; ' 
b) profesional şi particular; 
c) culturii poporului; 
3) Casa Scoalelor. 

1. De di;ecţia şcolară (culturală) regională atârnă administratia s Iar 
( · ulturală) judeţeană în privinţa; ' ~ 

a) ordonanţării salariilor funcţionarilor săi si a corpului dida ri · dln 
judeţ; / ·. 

b) ~ereril~ d~ concedii ce trec de 15 zile, ale acestui personal; 
c) mtocmrre1 tablourilor cu propuneri de numiri, detasări, recom1 

fii d pse ale corpului didatic; ' 
d) cererile de liberare a Carnetelor pe C. F. R.; 
) cererile de înaintare la gradele I si Il. 

2. De direcţiile speciale ale Ministe;ului, administratia scolară ( ulttll' ti 
jtuh \ ană atârnă direct, în ce priveşte: ' ' 

1) întocmirea situatiilor statistice şi controlul aplicării obligutlvlt 
11 v \ tnântului primar; ' 

1 intocmirea tablourilor de gradaţii ; 
(__ ••) · municarea rapoartelor lunare cu dosarele de inspecţie şi foii <1 

h lltd li azionate de acestea· 
d municarea rezultatelo; anchetelor ordonate· 
) •td l' a informaţiilor despre activitatea cer;urilor cultural ; 

1) ·uf g r· l informaţiilor asupra învăţământ:ului complementar. 
1 nt• a.w Ş ·oale lor, administraţia şcolară (culturală) jud ţ an nt 111 

11 III V 11\ : 

t I'OIIIItOl • rli r' tlJ nrt 1 r n1it 1 1 1' ş Iar ; 
h upr 1l rl 11 /l ll'll pil r ş · 1 \1 ; 

1 l 111 , 11 1 1 • > 11 h r ·u !Il 1[ 1 11 d d 11 t t'. 

III , t ', ttl/111 /llltt ' Ion 1 ,,. • 
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B) dintr-un cadru variabil, proporţional cu întinderea judeţului, cu 
p pulaţia şcolară şi cu numărul din şcoalele primare ale judeţului: 

A. Cadrul fix ar cuprinde următorii funcţionari: 
1) administratorul şcolar (cultural) judeţean, înlocuind pe actualul 

subrevizor de cancelarie, ar fi conducătorul administraţiei şcolare (culturale) 
J 1 l eţene. El ar fi însărcinat cu conducerea lucrărilor . administrative, cu 
ToL cmirea programului de control executat de inspectorii şcolari judeţeni, 
pr um şi cu supravegherea activităţii organelor sale subalteme. Principalele 
sul atribuţiuni sunt specificate în diferitele legi speciale ale învăţământului 
~ ~ ~n special în legea pentru organizarea învăţământului primar. 

Administratorul şcolar (cultural) judeţean ar fi astfel organul principal al 
Ministerului Culturii, în judeţ, şi totdeodată şi Secretarul comitetului şcolar 
Jud lCan. . 

Yn aceste calităţi, el ar avea, în cadrul atribuţiilor sale de mai sus, 
1' spunderea specială a: 

a) urmărirea aplicării obligativităţii şcolare; 
) conducerii lucrărilor de recensământ şcolar şi de statistică; 
) supravegherii construcţiilor şcolare şi a înzestrării şcolilor cu materia

lul didactic necesar. 
2) Secretarul şcolar sau cultural judeţean, înlocuind pe actualul şef de 

n larie, ar fi însărcinat cu conducerea lucrărilor de cancelarie ale 
udministraţiilor şcolare (culturale). (R. Sărat). 

În sarcina acestuia ar cădea supravegherea lucrărilor de cancelarie. 
3) Un ref erent statistic ar fi însărcinat cu verificarea, centralizarea şi 

pr lucrarea statisticei şcolare (sau culturale) a judeţului, precum şi cu 
ndrumarea şi supravegherea lucrărilor statistice efectuate de şcolile primare. 

A castă ultimă atribuţie şi-ar îndeplini-o sub autoritatea administratorul ui 
~ Iar judeţean. 

În sarcina acestuia ar cădea chestiunile în legătură cu: recensământul 
opiilor în vârstă de şcoală, statistica personalului, a materialului ,ia eJ vil r 
lin ş oli, frecvenţa, absolvenţa, diferite evidenţe cerute de Minister, matri It 
~ l ilor primare de stat şi minoritare, evidenţa şcolilor închi e p ntrlt aui'. 
d b al , a concediilor şi a examenelor particulare. 

4) imp iegaţi ar fi însărcinaţi, respectiv: 
a) ţ rimul ar fi însărcinat cu efectuarea lucrărilor priv itoa~'< ' lo 1 I'.I'OIUtl 

~ ~ 'in sp i 1 cu ~nerea statelor personale ale corpului dicla Li 1 Jlnw d 11 

u 1 t. l 1 ur nt u muta~ile . 
1n . ar ina a stui imt i rn 

I t: l lltmitl , Tnnl r 1' ri , I t' li, r r 1 , 
11 n 1, P 1 1 on r1 , • 11 r , 11 11 d 
1 1 II I Il , V 1 ll\t 11111 11 l111 fi 1 pl11111 1 , 

h 11 / / 1 / f/ 11 1 III 11 11 1 1 11 / 1 //lll/ 1 1/ 1/111 1 1 / 111 / 1'01//(1/1 / (t ll 
,,, ,,,,/111/l{llll 1 td 11 ,,, , j ll ljlllllll III ' 1 ' 1'' III 11 d Il ticl l 1 

~ În _sarcina acestui impiegat ar rev . 
m~o~mrrea bugetului si modificarea Iu ~~I efec~area ltlcrărilor în legătură cu. 
lui didactic judeţean, Întocmirea tablouiu~~ocmrrea -~tatelor de plată ale corpu~ 
duce~ea. ~crărilor de inventariere a a~ ~-gradapi, achitarea salariilor, con
chestmm m legătură cu retribuirea corput~.sd,col~or, precum şi orice alt' 

c) al treilea ar fi ~msa' . Ul 1 actle; 
. rcmat cu efectua 1 V • 

regzstratură şi ~arhivă a administratiei scol rea ucrarzlor :Je corespondenţti, 
Acesta ar înlocui pe actualul , , , are (culturale) ;udetene. 
7) Un om de servz"cz·u ~m _se~retar al subrevizoratului., . 

' sarcmat cu ~ · · · corespondentei etc mgr1Jrrea localului exped . 
' . ' 1 f t 

·ud B. _Ca~rul variabil s-ar compune dintr-un n , . 
J ~ţ~m, eate unul de fiecare 150 la 200 d ui?ar de znspectori scolnrl 
învatamântul · · e postun în ' · · ' · . UI Pnmar din judet în 1 1 . ' sarcmaţi cu controlul 

EI ar lucra sub îndrumarea ·.~dm .o~u actual~or subrevizori de contr 1. 
Raportul acesta de 1 . 11llstratorulul scolar (cultural) r ~ ' ' ' mspector la 150-200 . . . 

recare _mvaţator trebuie inspectat cel utin d p~s~n. rezultă din id a 
tarea c? totalul zilelor lucrătoare în Jar' e doua o~ pe an, unită cu nMn· 
~ s~e de _185 pe an, şi ţinând seama de t; s: pot face mspe~ţii în anul ş 1 \1' 

'.n specţ~e, precum şi de constatarea că, da& i-~~cesar_ alcaturrii rapoart lor dl 
< znuîna Ia alta, nu se pot face într-o z· . un departarea postuii Jor d . 1 t 1 

n c - I mru mult de do - · · · 
, . . , .. az ca s-ar aviza să se atribuie . ~ ua mspecţu t Ul inl ' ' 

ll hvttaţu culturale de Ia sate adm· . .. ŞI mdrumarea si suprav It 1' 1 

11pl'aV~gherea pe loc a aces~ei ac~I· ~~tt:atţnlor şcol~e sau culturale jud ltr l 
Jlld ,, m car d . . I a 1-.ar revem tot . . ' 

t ' e ar eveminspectori cultu 'al. . . mspectonJ r s ·ol tr 
. . r I ar JUdeţului. • 

(V: Atribuţiile funcţionarilor 
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1° alcătuirea circumscripţiilor şcolare pentru examenele de absolvire şi 
corespondenţa cu şcolile şi delegaţii respectivi; -

2° statomicirea examenelor de fine de an la şcolile minoritare şi desig-
narea delegaţiilor; 

3° vizarea certificatelor elevilor de la scolile confesionale; 
4° controlarea si vizarea matricolelor de la scolile confesionale; 
5° ~area de seaină asupra mersului învăţămÎntului pe anul şcolar în curs. 
2) In sarcina inspectori/ar şcolari (culturali) judeţeni stau: 
a) efectuarea inspecţiilor didactice şi administrative la şcolile din judeţ, 

timp de 5 zile pe săptămână; 
b) o zi pe săptămână va trebui rezervată rezolvării lucrărilor de cance-

larie, legate de funcţiunea de inspector: 
1° redactarea rapoartelor de inspecţii; 
2° ţinerea evidenţei inspecţiilor şcolare şi a anchetelor disciplinare; 
3° alcătuirea fişelor de calificare a membrilor corpului didactic; 
4° redactarea referatelor si a avizelor cerute; 
5° controlarea si vizarea orariilor scolare. 
3) În sarcina s~cretarului scolar (~ultural) judetean stau: 
a) desfacerea şi citirea zilr{ică a corespondenţe(oficiale; 
b) prezentarea lucrărilor spre rezolvare administratorului şi repartizarea 

lor functionarilor însărcinati să le lucreze; 
c) ~upravegherea zilnlcă a diverselor lucrări, date spre a fi ·efectuate 

impiegaţilor respectivi şi pregătirea lor spre semnare administratorului 
(munca aceasta reclamă zilnic 4-5 ore); 

d) semnarea şi expedierea corespondenţei. Numai citirea acestei 
corespondenţe, care în medie se urcă pe zi la 50 de scrisori, reclamă adeseori 
1-1 1/2 pre zilnic din partea funcţionarului respectiv. 

4) In sarcina referentului statistic şcolar (cultural) judeţean stau: 
a) centralizarea datelor referitoare la recensărnântul copiilor în vârstă el • 

şcoală (reclamă o muncă de cel puţin una lună de zile din partea unui om); 
b) centralizarea datelor referitoare la situaţia generală de sfârşit d Ul1 0 

(reclamă de asemenea muncă de una lună); 
c) centralizarea datelor referitoare la inventarierea averii ş oli l r (i ·u· ~ ~ 

nu se poate efectua decât în vreo două săptămâni) ; 

d) alcătuirea a tot felul de talouri care se cer aproape zilni d la lir ţi il 
regionale de învăţământ şi minister;27 

e) evidenţa dispenselor de vârstă şi de cercetare a ursuril t' ş · lat· ; 
f) evidenţa listelor de amenzi şcolare; 

g) evidenţa localurilor şcolare; 
h) evidenţa materialului didactic trimis 111 it d ( ' 1 1 

Şcoalelor; · 
i) evidenţa bibliot il r ' lor ; 
j) evid n1·a 1' u•·i lor' thlll Il . 
) In .wtrl'/no lmtJ l't/f lflllll 

1) 1111 11 11 1 '1. In 1 '" 1 ond ·1• 
h) 1 1 1 1 III rl 11 1 1 t jllll l ' 11 11 1 III j ti 

i' t tre impie~aţii respectivi (munca ac V • • 

e) pregatirea si expedierea c easta rec~ama zilnic 4-5 ore)· 
1 It • în _?iroul ad~inistratiei sa':e~h?ndenţe~ c.are cuprinde lucrările ex 
hunăoara e Buletinul OFici~l ~ar lucran de ale Ministerulu . 
ti ze d . . J' 'precum SI alte hârf· 1, lllll 

, ~ ~mistraţia celor în dre t • . 11
• care se trimit ca să le x ) 

' lama zilnic 1-2 ore) p . (Expedierea corespondentei· a 1 
6) 

A • , ' SCITI 
ln sarcina impiegatului î - · 

a) întocmirea lunară a state~;:rcmat c_,uAconfabilitatea stau: 
' 1 •va sute de învătători rurali (Nu de .Plata m eate 6 exemplare penlru J • 
ru li V a ~ă. fie ocup~t pennane~t cel ~~·cu lucrare~ aceasta grea şi migă l liS 

h) ndicarea lunară de la ad .. P .~~funcţiOnar.) 
Jllr t•um şi distribuirea lor. (Rec~~s?'aţia f~anciară. a salariilor învătăt· r 

c) alcătuirea bugetului învăt" Am ~~u. ce.l mru bun 6 zile.) ' 
1 

' 
7) fn sarcina impiegatul . ;~antu UI dm JUdet. 
1) videnta statelor pers~~:sarcinlat cu persm;alul stau: 

jllrlt 1: ' e a ce or 527 învătători urban· · 
1
. 

1 . . ' I Şt rura 1 lin 
~ Vtd.enţa concediilor acordate înv V V • 

III lurl r. dm anumite motive; aţatorilor, precum şi a susp n 1 
1' ~ldenţa personalului didac . . 

ttp l otl ·~; tic de la şcolile primare şi grădiniJ 
ti ) Vtde~ţa amenzile învăţătoresti· 
1 ti ttnrea tablourilor de 0 ' .' . . 
1) rl '! tuirea tablourilor de goss::::le l-~ere pentru transferări; 
l 11 • tuirea tablourilor entru e ~ ere pentru numiri; 

11) vlz r a şi restituirea ~e 4 o~xamenele de definitivat; 
'''''" rl p C. F. R. ale învvc il p~ an a cametelor de identltnl 

1 11 .l'ar ina omului de a,at~r. or ŞI membfilor familiilor lor 1 111111 
serVlczu stau· · 

'" 
1 llc' 1 nia localului· · 

lr) l1 111 • 1r a şi c d? 
1 ' 'vi .. d' xpe Ierea corespondentei· 
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înaltă clasă si cei mai vechi în grad, spre a se putea impune acestora. 
· Astfel, ~dministratorul şcolar sau cultural judeţean care înlocuieşte pe 

revizorul şcolar (sau pe subrevizorul de cancelarie) ar trebui să aibă cel puţin 
gradul de şef de serviciu şi să fie remunerat cu 8850 lei lunar (revizorul vechi 
avea 9250 lei lunar si subrevizorul actual lei 5500); · 

2) Inspectorii ş~olari (culturali) judeţeni vor trebui recrutaţi tot prin con
curs dintre învăţătorii de gradul 1 şi vor avea o încadrare cel puţin egală 
învăţătorilor de cea mai înaltă clasă şi cei mai vechi în grad. 

Inspectorii şcolari (sau culturali) judeţeni ar trebui să aibă o salarizare de 
cel puţin 8500 lei lunar, superioară lefei celei mai înalte a celui mai vechi 
membru al corpului didactic din judeţ, care poate fi de 8450 lei; 

3) Secretaru,l şcolar (cultural) judeţean ar trebui să aibă gradul de şef de 
sectie si să fie retribuit cu 5650 lei lunar; 

'4)' Referenţii statistici vor trebui recrutaţi dintre absolvenţii şcoalei de 
statistică. 

Dintre absolvenţii şcoalei, vor fi preferaţi învăţătorii. 
în lipsa unui personal calificat, se vor detaşa la administraţia judeţeană 

mvătători care au scoala de statistică sau se vor trimite învătătorii necesari să 
urm~ze timp de uri an această şcoală. ' 

O idee de retinut ar fi si introducerea unui curs de statistică în clasele 
ultime ale şcolii o~ normale,' care ar folosi atât pentru uşurarea lucrărilor de 
tatistică şcolară, cât şi pentru pregătirea din vreme a principalilor agenţi d 
fectuare a recensămintelor, care sunt învătătorii. 

Referentul statistic şcolar (cultural) judeţean ar trebui să aibă gradul d 
şef sau subşef de birou şi să fie retribuit cu 3900-4900 lei lunar, sau cu leafa 
orespunzătoare gradului său din corpul tehnic al statisticienilor; 

5) Impiegatul însărcinat cu contabilitatea va trebui să aibă studii d 
ontabilitate, preferindu-se licenţiaţii Academiei Comerciale. în lipsă, s- 1 

putea detaşa un învăţător care să aibă astfel de studii. 
Eventual s-ar putea introduce în şcoala normală şi un curs de contabilitolt , 
Ceilalţi impiegaţi vor fi numiţi sau vor fi detaşaţi dintre învătători; 
6) Impiegaţii de la personal, ordonanţare şi registratură ar trebui s 

gradul de impiegat de orice clasă (începând cu 2900 lei). 
Numai întrucât e mai bine remunerat, personalul administrativ jud 

va putea avea autoritatea necesară asupra corpului didactic din a 1 l 
tratamentul favorabil al celor dintâi justificându-se tocmai prin , 1' t, 111 
um şi prin nivelul de viaţă mai scump la ora . e. Pe d asupra, N 1loriz r 

t r organe trebuie să fie un adevărat stimulent p ntru 1 m ni' 1 l 1 n 
rpului didactic judeţean, pentru prezentar a 1 r la n r ul 1 

po tutilor. 
Am evita a tf: 1 ă s mai întâmpl~ 

nd - di pri ina sal iz Il inf ri ' n 
h 1 ni l 1 UllÎ I ull' 1 ull\ , 11 J It l 
\Il t V ~. l'l l 1'1 11 \ 1 li ! '\ 1 
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în orice caz, ar trebui să înceteze apelul! . 
precum şi detasarea învătătoril d 1 ~ per~o?alul ~omitetelor şcolar , 

0 · · · or e a posturile fara elevi 
rgamzarea propusă a admi . t . . .. 

evidenţiată în tabloul anexat. ms raţiei şcolare JUdeţen~ poate fi 

Nu încape îndoială că noua org · ti · . 
pentru organizarea învătâman~ ~'1 . ~IZa, e reprezmtă un plus de cheltuieli 

. ."""" UI pnmar. 
1. Costul cadrului fix în cele 71 de J·udete ar f' - 1 ~ 

. I anua - urmatorul: 

7
7

1
1 adminis!Tatori a 8 850 lei lunar fac anual 

secretan a 5 650 7 540 200 lei 
71 revizori statistici a 4 900 ." · · · · · ·· ·· · · · · · · ·· 4 813 800 
213 irnpiegaţi a 2900 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 4174800 
71 oameni de serviciu a 1850 ·· ·· ·· ·· ·· ·· 7 412400 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1576200 
· Total 25517400 lei 

Il. Co~tul cadrului variabil ar fi următo 1 . . 
Socotind un inspector scolar · d t ru · 

iH 7 46 posturi bugetare ar 'trebu .J~5~ · ~an pen~ 150 învăţători la totalul d 
Jl judeţ, .în locul ~elor 2 existenJ astăzD.specton (ceea ce face 3-4 în m di 

259 mspecton scolari judet · 8 500 1 . llunând, avem în total anual ,ema ei lunar fac anual 264180 O J 
În situaţia actuală: ........... ... ... ..................... ............ 51 935 40 

1 f1 r vizori şcolari costă anual 
1 1 rsonalul revizoratelor costă·-~~~············ · ···· ··· ····· · · ··· 177 

sau în total anual .... .................. _ .......... 1506420Q 1 
(' mparând cele două ·fr ····· · ·d······~·· · ·- ........................ 16 840 200 1 

' ',,,•fu tn plus 35 095 200 lei fcaita~ed, se. ve ~ ca noua or~anizaţie judeţ I:IJ1 11' 
e Situatia actuală dispu ~ d A 

1 0 11 11 1 de control de 330 pe~soane oi ad . . ' . nan u-se ms d llll 
1 d p rsonalul actual care nu e decât ministraton plus 259 insp lorl ' 
tir vlz ri), adică în total un plus d de 1612 persoane (16 revizori şj l (, 

1 III • e persona de 168 persoane. (P st J O 
111 1 g m că, în actuala comprim b ~ 

Iru Il nu ar put a fi înfăptuit dec ~t trare ugetara, un a~emenea sp 
11 111 • a eptat, conform unut program p IH li 

Nu 11 lJ' ins c-...do'ală ~ 
m 1 ca acest personal va putea înd lini . 1 1 1 1 ~~ n v il s rviciului de administraţie şcolară. ep cu totu It~ 1 
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Tabloul general al organizaţiei administraţiei şcolare judeţene 

Numirea 
funcţiunei 

Administratorul 
scolar 
(cultural) 
judeţean 

Inspectorii 
scolari 
(culturali) 
-judeţeni 

Secretarul 
scolar 
(cultural) 
judeţean 

Revizorul 
statistic 
scolar 
(cultural) 

lmpiegaţi 

Oameni de 
serviciu 

Numărul Atributiunile Retributia 
funcţionarilor funcţionarilor tunsţionarilor 

1 de fiecare judeţ Administrarea Salariu de 
(Total 71) generală şi controlul 8 850 lei 

învătământului lunar 
primar de stat, 
particular şi al 
activităţii culturale. 
Controlul obligativi-
tăţii învăţământului 

Câte 1 de fiecare Controlul învăţ. primar Salariu de 
150 posturi de de stat şi particular şi 8 500 lei 
învătători si fractie al activităţii culturale a lunar 
supltm. ' ' judeţului 
(Total 259) 

1 de fiecare judeţ Primirea, înregistrarea, Salariul unui 
(Total 71) repartizlll"ea corespon- sef de birou 

dentei. Intocmirea răs- <:u 
punsurilor. Referate în 5650 lei 
diferite chestii de can-
celarie. Arhiva, Regis-
tratura. Expedierea 
corespondenţei 

1 de fiecare judeţ Verificarea si centrali- Salariul unui 
(Total 71) zarea recensământului subsef de 

scolar, Statisticei per- birou el. II 
sonalului, 4900 sau 

. elevilor, subsef 
şcolilor, 3400. 
materialului didactic, 
a căror evidenţă o ţine 

J 

1 de fiecare judeţ Corespondenţă, arhivă Salariul unu 
pentru registratură registratură, expediţie impiegat 
şi arhivă (71)" 2600-2900 

1 de fiecare judeţ, Chestiunile de perso- Salariul unu i 
pentru personal şi nal, mutaţiile discipli- impiegat 
cercuri culturale nare etc. Statele perso- 2 900-2 600 
(71) nale si cercurile 

culturale 

1 de fiecare judeţ, Con tabilitatea, ld 111 2 00 
pentru contabili- ordonanţarea, plata - 2 600 le 
tate si comitete salariilor, s ituaţ i a 
şcolare (71) bănească a ort1it 1 1 1' 

şco l ar şi a r 'UI"II OI' 
ulluntl 

l d fi 'UI' j 11d \ 1111 ll d tlll\ lt' 1 H O 111 1 
1 ()0 

Recrutarea 
funcţionarilor 

Inspectorii 
' scolari ju~teni 
(delegat) ~ -

Învătătorii 
men'tuoşi gr. 1, 

reusiti la examen 
(stabili) 

Învătătorii 
merituoşi gr. 1 
sau II 
(stabil sau 
detaşat) 

Functionar 
, speciRl sau 
învătător 
absoivent al 
scoalei de 
statis ti că 
(stabil) 

Funcţion ar 
special sau 
înv {lţător 
detaşa t 

11 111 111 11 
III 
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